
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: tisdagen den 18 december 2018 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson   KSau 2 

2.  Godkännande av dagordningen   KSau 3 

3.  Ersättarnas närvarorätt   KSau 4 

4.  Informationspunkter  

a) Hemmeslöv 6:2 och del av Hemmeslöv 5:9 (Camilla Nermark) 

b) Sunnan 10 (Henrik Eliasson) 

c) Stenskoning Gulstad-hamnen (Ingemar Lundström) 

d) Svar till arbetsmiljöverket (Philipp Seuffer) 

e) Markanvisningstävling, heden Etapp III (Susanna Almqvist) 

 KSau 5 

5.  Tuvelyckan etapp II - Planbesked Emma Johansson KS 6-22 

6.  Ändring av reglemente - gällande alkohol- och serveringstillstånd Roger Larsson KF 23-40 

7.  Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Ellis, 
Förslöv 

Ildikó Lundberg KSau 41-45 

8.  Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar (kompletteras 
senare) 

Hans Paganus KS 46-47 

9.  Förlängning av option, Padl fastigheter AB Susanna Almqvist KSau 48-49 

10.  Etablering norr om cirkulationsplatsen, del av Hemmeslöv 5:9 Susanna Almqvist KF 50-61 

11.  Uppdatering av Regler för tomtförsäljning  Jan Bernhardsson KF 62-64 

12.  Uppdatering av regler för stöd till föreningar (kompletteras senare) Hans Paganus KS - 

13.  Borgen - Sydvatten AB (kompletteras senare) Elisabet Edner KF - 

14.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 (kompletteras 
senare) 

Elisabet Edner KS - 

15.  Årets intraprenör i Båstads kommun - 2018 (kompletteras senare) Philipp Seuffer KS - 

 
Båstad den 11 december 2018 
 
 
 

Bo Wendt, ordförande Philip Norrman, sekreterare 
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Tjänsteskrivelse 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 

Val av justeringsperson 

Förslag till beslut 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M).

3. Protokollsjusteringen äger rum fredagen den 21 december kl. 13:00.

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets 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 utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunkontoret  
Philip Norrman, nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 

180206\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 

Godkännande av dagordningen 

Förslag till beslut 

1. Dagordningen godkänns.

Sammanfattning 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. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Kommunkontoret  
Philip Norrman, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180409\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, nämndsekreterare  
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Tjänsteskrivelse 

180208\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-12-10 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 

Informationspunkter 

A) Hemmeslöv 6:2 och del av Hemmeslöv 5:9 (Camilla 
Nermark)

B) Sunnan 10 (Henrik Eliasson)

C) Stenskoning Gulstad-hamnen (Ingemar Lundström)

D) Svar till arbetsmiljöverket (Philipp Seuffer)

E) Markanvisningstävling, Heden Etapp III  (Susanna Almqvist) 
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Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Datum: 2018-12-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001143/2018 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m fl (Tuvelyckan etapp II)– beslut om plan-
besked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Tre detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m.fl. får upprättas med syfte att skapa en hållbar

utveckling för området vid Båstads station.
2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista.
3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom planavtal. De-

taljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto.
4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB) kommer därför inte att upprättas.

Sammanfattning av ärendet 
Den första delen av Tuvelyckan, vid Båstads station, är under uppförande. Exploatören (Tu-
velyckan AB) har inkommit med en planförfrågan för resterande del av fastigheten. Området 
föreslås delas upp i tre olika detaljplaner för att styra i vilken ordning området byggs ut. 

Planarbetet föreslås inledas med att den strukturplan som upprättades för etapp 1 uppdateras. 

Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är byggnaders placering, hustyper, 
höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande husen möter den befintliga 
bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna är av stor vikt. Hållbarhet, både den so-
ciala, ekonomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 

Bakgrund 
Exploatören, Tuvelyckan AB har inkommit med en förfrågan om planläggning av Tuvelyckan 
etapp 2, fastigheterna Hemmeslöv 5:14 och 5:3.  

Översiktskarta 
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2 (4) 

Tuvelyckan Etapp 1 markerat med röd linje, nu aktuellt område markerat med streckad linje 

Redan i samband med planansökan för Tuvelyckan etapp 1 meddelade exploatören att de ville 
planlägga och bebygga ett större område. Detta ställde sig kommunen positiv till och 2014-10-
15 beslutade kommunstyrelsen i samband med planbeskedet för etapp 1 att respektive delom-
råde ska vara finansierat och i huvudsak utbyggt innan nästa detaljplaneetapp förs till anta-
gande. En stor del av bostäderna är redan idag under uppförande och etapp 1 beräknas vara i 
huvudsak utbyggt 2021.  

Aktuellt 
Förslaget från exploatören omfattar område A, B och C vilka tillsammans är ca 15 ha stora och 
uppskattas möjliggöra 500-800 bostäder fördelade på villor, radhus och lägenheter. Området 
omfattar även verksamhetsmark mellan Inre Kustvägen och järnvägen. Då området är stort 
föreslår förvaltningen en uppdelning på tre detaljplaner (se bild nedan).  
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3 (4) 

Del A är ca 4 ha stort, varav uppskattningsvis ungefär 2 ha efter planläggning kan användas för 
ändamålet verksamheter i enligt inlämnad ansökan om planbesked. Utöver verksamhetsytan 
föreslås även parkeringsytan söder om stationshuset ingå i denna detaljplan. Parkeringen är 
idag inte dimensionerad för det stora resande som stationen genererar och detaljplanen före-
slås därför justeras för att ge utrymme för ett parkeringshus. Del B är ca 4 ha stort och omfat-
tar flerbostadshus i kvarteren söder om Mellanvägen samt ett antal villatomter och radhus i 
anslutning till befintlig bebyggelse i områdets västra del. Del C är ca 7 ha stort och avser in-
rymma främst flerbostadshus och sammanbyggda hus. 

I samband med planläggningen av etapp 1 upprättades en strukturplan för hela området. 
Strukturplanen avses uppdateras i samband med uppstarten av detta planarbete, med exploa-
törernas skisser som utgångspunkt, och omfatta hela Tuvelyckan-området. När strukturplanen 
godkänts av kommunstyrelsen påbörjas de olika detaljplanerna. Del A och B ska påbörjas först. 
Att dessa områden inte ingår i samma detaljplan beror på att frågeställningarna som behöver 
hanteras i detaljplanerna skiljer sig åt och för att undvika att någon av delarna fördröjer den 
andra. För del A förutsätts att en överenskommelse om markköp upprättats mellan 
fastighetsägaren och kommunen om att kommunen får förvärva marken. Då byggnation inom 
område A förutsätts bidra till att sänka bullerpåverkan inom område C, behöver denna plan 
föregå planen för område C. 

Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är gångstråk, infrastruktur, byggna-
ders placering, hustyper, höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande hu-
sen möter den befintliga bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna samt att det 
finns kopplingar till kringliggande områden är av stor vikt. Hållbarhet, både den sociala, eko-
nomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 

Då området ligger i anslutning till järnvägsstationen och i huvudsak används för bostäder och 
verksamheter ska planerna enligt kommunens prioriteringsordning ges första prioritering.  

Detaljplanerna för del A och B beräknas kunna antas under 2021. Detaljplanen för del C beräk-
nas kunna antas först då merparten av område B är uppfört. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanerna tillskapar blandstad med ett brett utbud av bostäder och verksamheter i ett 
attraktivt stationsnära läge, vilket skapar goda förutsättningar året runt-boende. En ökad 
mångfald i bostadsutbudet är positivt för att binda ihop Hemmeslöv med Båstads tätort och en 
exploatering skapar nya platser och möjligheter för det sociala samspelet. Överlag bidrar en 
utveckling av området positivt till den sociala hållbarheten. Exploateringen skapar en ny 
centrumpunkt som påverkar den befintliga ortsstrukturen både i Båstad och i kringliggande 
samhällen. Området möjliggör ett liv med mindre ekologiskt fotavtryck med dess närhet till tåg 
och buss, handel, arbetsplatser och mötesplatser. En effekt av exploateringen består av ett ökat 
tryck på befintlig kommunal service så som barnomsorg vaför det är viktigt att det utvecklas 
parrallelt med bostäderna. Exploateringen innebär även ökat tryck på befintlig infrastruktur 
och utredning måste göras avseende uppdimensionering av vattenledningar till området. 

Ekonomi 
Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. För denna del 
förutsätts att en överenskommelse om markköp upprättats mellan fastighetsägaren och 
kommunen om att kommunen får förvärva marken. Detaljplanerna för del B och C finansieras i 
sin helhet av exploatören genom planavtal.  
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4 (4) 

 

Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömning, bilaga 2. Viktiga frågor som kan komma att dyka upp under arbetet med 
detaljplanen kommer att redovisas i planbeskrivningen. Planområdet ska genomsyras av håll-
bar utveckling. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Behovsbedömning 

 
Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjör 
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111] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12- 0 7 
Dnr .. \~ .. $. .. . 0.Q.~\~.:V../ .. 
.. 1.9. ~-~. ". ::-. "1. . .. .... 

1 (2) 

Ansökan om planbesked 

Fastighetsförteckning /fcw»ntStöV '5: Jlf ~ de/ /(Il TtiVtUjCKåt,t et° Z 
. 

Fastigheten/Fastigheternas adress 

Tt t Ckin 

Organisationsnum mer /Personnummer 

5ibq6B-
Sökanden 

Adress 

Telefon 

120112\c:\users\carerl3\desktop\brevpappcr samhalisbyggnad.doc\ c 
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2 (2) 

Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 

N r-

V J tr AN6i/:J w vPM- -fwt-3~ eKrtoitU1 ... Ujti1. tW 

T UAle f!f l::A« med SM1M1-"- in~ si ffhtv so,11 
f:flirr 11 dvs 1uvtltjCttlvu av ttA btA,tM/swl W1!d 
oL;tn UfflJlfttsctzr,//J!Jtv tJt?t. bof ~t, 6rn,, fAtf,wtf/,/Jz. 
I -tmpp z hav y~YljAvC f111t,Y/t- ~ hr.. i/1,ktt,,dtuur 

jeurJ!lll ffeviYv1>J.tt J!ilhttm.ffM. ?tåUth SKA ~!rfrvUtM 
»itd -fltJ/. i bi I i ftr JrJ11l 4-v nÅI l htv Jv.tr- 1iA oth fTt01derl9 tnttfflhM 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun faststä lid taxa. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

170215\c:\users\careril\desktop\brevpapper so.mhiillsbyggnad.doc1.c 
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Flerb. 
4-6 vån 
underjordiskt garage 
byggrätt som medger 
överglasad gård 

............ -
FREDBLAD arkitekter 
20180412 
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ITTJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

Datum 
2018-12-06 

Diarienummer 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad Kommunstyre lsen 

2018 -12- 0 7 
Behovsbedömning Dnr.~ .~ ... ~.O.~VJ.?../ ... . 
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning .. 1.0.. ..~ ... ::· ... ig, 0 .. .... .. 
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 

Planens beteckning 

Planens syfte 

Planområde 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp Il 

Planens syfte är att tillskapa fler stationsnära bostäder, arbetsplaser och 
service. Planen ska bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling där god levnadsmiljö med hög omsorg om utformningen av 
byggnader och platser samt möjlighet till ett bilfritt liv erbjuds. Planen syftar 
till att skapa en täthet samtidigt som gröna ytor för rekreation och 
ekosystemtjänster bevaras. 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Båstads station och utgörs av 
fastigheterna Hemmeslöv 5: 14 och 5:3. Området omfattar ca 16 ha. 
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Natura 2000 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f bil 3 

.___J_a _ __._ __ N_:_eJ_· _ __.I Om ett ja--> miljöbedömning 

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, 
Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Ingen eller Inverkan Betydande Kommentarer 
liten påverkan 

Platsen 

Den befintliga miljöns X Marken utgörs till största delen av 
känslighet map nuvarande åkermark. Mindre skogsområden 
användning och tidigare finns mitt i området samt i områdets 
plan östra del. I skogsområdet ligger en 

större transformatorstation. 

Radon X Planområdet ligger inom normalrisk 
för radon 

Geologi X Enligt geotekniska undersökningar 
gjorda för delar av "Tuvelyckan etapp 
I", intill nu aktuellt planområde, 
består de övre jordlagren av sand 
och de djupare av fast lera. Inom 
vissa delar av området finns lager av 
gyttja eller torv i sandlagren. 
Grundvattenytor har uppmätts på 1,4 
1,8 meters djup. I öppna 
skruvprovtagningshål har vattenyta 
observerats på mellan 1,0 till 1,4 
meters djup. Några mätningar av 
grundvattennivåer över längre tid 
finns inte. 

Skredrisk X Föreliaaer inte 
översvämningsrisk X Området är flackt och varierar mellan 

ca +8 och + 9,5 möh. 
Ljusförhållanden på plats X Området påverkas inte av onormala 

liusförhållanden. 
Lokalklimat X Området påverkas inte av onormalt 

lokalklimat. 
Markföroreninqar X lnqa kända 
Buller från omgivningen X En del av den tillkommande 

bebyggelsen kommer att ligga längs 
med Inre kustvägen och kan komma 
att påverkas av biltrafiken. 
Störningarna bedöms kunna 
hanteras genom placering och 
utformning av bebyggelsen. 
Bebyggelsen för verksamheter 
mellan Inre Kustvägen och järnvägen 
skyddar bostadsbebyggelsen från 
buller från järnvägen. 
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Förekomst av X Transporter av farligt gods sker på 
verksamheter som medför Västkustbanan, Inre kustvägen är 
risk för omgivningen i eller inte avsedd att vara led för farligt 
i närheten av planområdet gods. Den del av planområdet som 

är belägen närmast Västkustbanan 
ligger >100 meter från närmaste räl 
på vilken det transporteras farligt 
gods. Enligt rapporten Riskhantering 
i detaljplaneprocessen (2006) ska 
riskhanteringsprocessen hanteras i 
framtagande av detaljplaner inom 
150 meter från farligt godsled. En 
bedömning av risknivåerna togs fram 
i samband med detaljplanen för Inre 
kustvägen, i denna utredning 
konstaterades att 
bostadsbebyggelse kunde förläggas i 
området mellan Inre kustvägen och 
Västkustbanan under förutsättning 
att vissa åtgärder vidtogs. Med 
utgångspunkt från detta bedöms 
risknivåerna i nu aktuellt området 
vara acceptabla. 

Grönytor i tätort X Marken utgörs till största delen av 
åkermark med mindre 
skogsområden. Åkermarken och 
skogsområdet i oster är otillgängliga 
för allmänheten. Det centrala 
skogsdungen är tillgängligt genom 
en grusväg som löper genom 
dunQen. 

Tätortsnära X Planområdet har inget eller mycket 
rekreationsområde lågt värde som rekreationsområde, 

Natura 2000-området Hallandsåsens 
nordsluttning ligger ca 1 km söder 
om planområdet. 

Kommunal naturvård X Omfattar ej området 
Kommunal kulturvård X Omfattar ej området 
Nuvarande verksamhet X Området brukas idag som 
riskerar att överträda jordbruksmark. 
miljökvalitetsnormer 
Riksintresse kulturmiljö X Omfattar ej området 
Regionalt intresse X Omfattar ej området 
kulturmiljö 
Arkeologi X Inga kända. 
Natura 2000-område X Området omfattas ej av Natura 2000-

område. Närmaste skyddade område 
är Hallandsåsens nordsluttning, 
belägen ca 1 km söder om 
planområdet. 
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Riksintresse naturmiljö X Stensån, belägen ca 500 meter 
söder om planområdet, omfattas av 
Riksintresse för naturvård enligt MB 
3 kap 6§. Stensån är utpekat som 
särskilt värdefullt vatten. 

Särdraq i naturen X Ej aktuellt 
Strandskydd X Omfattar ej området 
Naturresrevat X Omfattar ej området 
Djurskyddsområde X Omfattar ej området 
Växtskyddsområde X Omfattar ej området 
Biotopskydd X Omfattar ei området 
Miljöskyddsområde X Omfattar ej området 
Vattenskyddsområde X Planområdet ligger inte inom något 

kommunalt skyddsområde, närmaste 
skyddsområde för vattentäkt är 
belägen knappt 800 meter öster om 
planområdet. En process för 
utökade vattenskyddsområden pågår 
vilket skulle innebära att avståndet 
från planområdet till skyddsområdet 
(sekundär zon) blir ca 250 meter. 

Naturminne X Omfattar ej området 
Riksintresse friluftsliv, X Planområdet omfattas av riksintresse 
rörliga friluftslivet, kustzon för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2§ 

samt kustzon enligt MB 4 kap 4§. 

Påverkan 

Projektets omfattning 
Är planen del av ett större X Planförslaget omfattar en del av det 
projekt område som "Planprogram -

Området vid Båstads nya station" 
beskriver utvecklinq av. 

Miljöpåverkan av det X I samband med planprogrammet 
överordnade projektet gjordes en hållbarhetsbedömning där 

programmets miljömässiga, sociala 
och ekonomiska konsekvenser 
bedömdes. I bedömningen 
konstaterades att det inom ramen för 
någon/några av de efterföljande 
planarbetena kan bli aktuellt att 
genomföra en miljöbedömning. 
Främst grundar sig detta på frågor 
rörande påverkan på Stensåns 
status som riksintresse och 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
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Dagvatten hantering X Dagvattnet fråm området avses 
omhändertas lokalt i så stor 
utsträckning som möjlig varefter det 
avleds till recipient. En utredning 
som beskriver systemet och dess 
fördröjande och renande effekter tas 
fram inom ramen för planarbetet. 
Eventuella åtgärder avses 
säkerställas i detaljplanen. Planen 
bedöms inte tillföra mer vatten till 
recipienten jmf. idag. 

Påverkan på X Genom utbyggnaden av Inre 
trafiksituationen inom och kustvägen, den nya stationen samt 
utom planområdet gång- och cykelvägar kommer 

området att vara väl försörjt när det 
gäller kommunikationer. Minst två 
nya angöringar till Inre kustvägen 
bedöms behövas. 

Påverkan på stads- X Inom området föreslås både småhus 
/landskapsbilden och flerbostadshus kunna tillskapas. 

För ett effektivt markutnyttjande 
avser kommunen pröva en, relativt 
omgivningen, högre bebyggelse 
närmast stationen. 

Utnyttjande av -mark X Planförslaget är i överensstämmelse 
med ÖP och innebär att tidigare 
oexploaterad mark tas i anspråk, 
genom ett effektivt utnyttjande av 
marken och närheten till den nya 
stationen bedöms dock 
markutnyttjandet sammantaget vara 
resurseffektivt. Merparten av marken 
är idag odlad och hyser ingen 
biologisk mångfald. 

Utnyttjande av -Vatten och X Planförslaget innebär inte att någon 
övriga naturresurser vatten- eller övrig resurs utnyttjas. 

Alstrande av - avfall X En exploatering med bostäder och 
verksamheter innebär oundvikligen 
en alstring av hushållsavfall, i övrigt 
bedöms inte något avfall uppkomma. 

Alstrande av - föroreningar X Planförslaget medger inte några 
verksamheter som är 
miljöpåverkande. En exploatering 
med bostäder och verksamheter 
innebär dock oundvikligen en alstring 
av biltrafik och därmed emissioner, 
goda kollektiva kommunikationer och 
närhet till service och 
rekreationsområden bedöms dock på 
sikt kunna minska alstrandet av 
föroreninqar. 

Alstrande av - störningar X Inga störande verksamheter föreslås 

Risker 
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Hälsa X Planförslaget medger inte någon 
markanvändning som innebär risker 
för hälsa och säkerhet. 

Miljö X Planförslaget medger inte någon 
markanvändning som innebär risker 
för miljön. 

Risk för överträdelse av X Föreslaget dagvattensystem med 
miljökvalitetsnormer öppna diken och fördröjning och 

sedimentering utformas med hänsyn 
till recipienten. Systmet ska bidra till 
att det vatten som avleds har en god 
kvalitet, MKN bedöms inte 
överträdas. 

Ekosystemtjänster - X Området består till stor del av 
stödjande åkermark med liten biologisk 

mångfald. Skogspartiet i 
planomådets östra del innehåller 
några ekar samr en del död ved, 
både liggande och stående. Markens 
bördighet påverkas av 
exploateringen. Några kända habitat 
bedöms inte påverkas. 

Ekosystemtjänster - X Planen bedöms inte påverka 
reglerande reglerande ekosystemtjänster 

negativt. En positiv påverkan kan fås 
genom val av växtlighet i 
grönområden och omsorgsfullt 
utformad dagvattenhantering. 

Ekosystemtjänster - X Planen bedöms påverka kulturella 
kulturella ekosystemtjänster positivt genom att 

tillföra grönstråk i området. Stora 
delar av planområdet är idag 
otillgängligt på grund av att det 
nyttjas som jordbruksmark eller är 
avskuret av barriärer. 

Ekosystemtjänster - X Planförslaget tar jordbruksmark i 
försörjande anspråk. Detta bedöms motiverat 

genom det stationsnära läget och en 
höq nvttiandeqrad. 

Planen 
Ger planen möjlighet till X Nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 
Avser planen reglera X Nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 
Har planen betydelse för X Nej 
andra planers 
miljöpåverkan 
överensstämmelse med X Planförslaget överensstämmer med 
kommunens miljöstrategi de strategiska inriktningsmål som 

anges i Miljö- och energiprogram 
2012-2022. 

överensstämmelse med X Planförslaget överensstämmer med 
kommunens ÖP översiktsplanens intentioner. 
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Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm 

Ställningstagande 

Emma Johansson 

Planarkitekt 

Planförslaget innebär ett effektivt utnyttjande av marken i direkt anslutning 
till Båstads nya station. Boende i området kommer att kunna pendla till 
arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövänligt sätt samtidigt som 
området kommer att erbjuda närhet till offentlig och kommersiell service 
och rekreationsområden. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna 
minska alstrandet av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva 
kollektivtrafiklösningar. 

översiktlig sammanfattning, 
• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och 
rörligt friluftsliv 
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet 
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 
• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur
och samhällsresurser nationellt eller lokalt. 
• planförslaget berör inga kända fornlämningar 

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte 
ge en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 
genomföras. 

Datum 2018-12-06 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 

f'.J r-

V J v tW6itJ ttv Att- -jwi1~ exftöift11i}tJat tW 

T MtVr ftJCl::aM. meA SMU-n-1.. i n___fm si trhtv soJ,11 

cfltrr 11 dvs 1uvtLtjC~ av ttA- btt11Adswl mM 
oL;tll UfflJUitscpv-f'J!U;v öth boS~v 61)1, f4tf,<,r4/,ftz. 
/ -tf1tpp Z har ymYf ijtve mark ~ h~ i(\,khtdtwtir 

3eurwi ffev.iYv ~;i !±'ilhtlm.!fM. ?t/Uith SkA ~rfrvUtM 
Wi-tå fleJL i bi I i ftf JC'JIYI ;;v nXt l b.tY Pvty- 11il ~th F.iflderl~ rr11tlUMJ 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

l 70215\c:\uscrs\c:ireril\desktop\br~vp3pper samhällsbyggn.ad.docl.c 
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              Diarienummer: KS 001633/2014 -901 
 

Till: Kommunfullmäktige 
 

 
 

Ändring av reglemente för kommunstyrelse och 
myndighetsnämnd gällande alkohol- och serveringstillstånd 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Fastställa revideringen av myndighetsnämndens reglemente.  

 

Sammanfattning 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. 
Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning 
och arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. 

Vidare föreslås en uppdatering av hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter 
hanteras samt några förtydligande av ansvarsområden.  

 

Ärendet och dess förutsättningar 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. Detta 
regleras i KS:s reglemente 5 § 3. Handläggningen av ärendena gällande alkoholtillsyn och 
serveringstillstånd har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning och 
arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
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  Tjänsteskrivelse 

Båstads kommun 

 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx  

Plusgiro: 11 11 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se     rev 2016.11.09 

myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol- tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden genom att 5 § 3. i KS:s reglemente stryks och 
motsvarande skrivning förs in i 1 § i MN:s reglemente. 

Vidare föreslås en uppdatering i KS:s reglemente 5 § 10. och MN:s reglemente 3 § genom att 
det lagrum som personuppgifter hanteras enligt är ändrat från den upphävda 
personuppgiftslagen, PUL, till EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

 

Det föreslås också förtydligas i KS:s reglemente 5 § 5. att det är som byggnadsnämnd 
kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom planväsendet och i 6 § 4. att det är 
som fastighetsägare kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning.  

 

Motsvarande förtydliganden föreslås i 1 § i MN:s reglemente att det är som byggnadsnämnd 
myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och som 
miljönämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 
 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet, samhällsbyggnad, teknik och service 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
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Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 213. Dnr: KS 001632/2014‐901 
Reviderad av kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 74. Dnr: KS 001632/2014‐901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 

 

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, 
bygg, säkerhet) 

 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1 § 
 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 
plan‐ och bygglagstiftningen (PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom byggnadsväsendet, i samtliga fall avseende 
myndighetsutövning. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende den kommunala räddningstjänsten, i 
samtliga fall avseende myndighetsutövning, enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt 
lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter som miljönämnd inom miljö‐ och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet, i samtliga fall avseende 
myndighetsutövning. Nämnden har vidare i uppdrag att fullgöra kommunens 
myndighetsutövning enligt livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, 
strålskyddslagen samt karantänslagen. 

 
Nämnden beslutar om kontroll‐ och tillsynsplaner avseende kommunens egna 
verksamheter. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 
 
Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens ansvar enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

 
Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt lag om 
lägenhetsregister. 

 
Nämnden har i uppdrag att besluta i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 

 
Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö‐ och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens 
tillsynsverksamhet. 

 
2 § 

 
Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att: 

 
1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvars‐ 

områden. 25
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2. Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster. 
 

3. Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och 
enskilda samt medverka i arbete när nämndens verksamhet berörs. 
 

Personuppgiftsansvar 

3 § 
 

Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen EU:s 
dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register och 
andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Arkivansvar 

4 § 
 

Myndighetsnämnden är ansvarig för vården av sina handlingar i enlighet med arkivlagen 
och av fullmäktige antaget arkivreglemente. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5 § 
 

Myndighetsnämnden ska inom sina verksamhetsområden se till att verksamheterna bed‐ 
rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheterna utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Processbehörighet 

6 § 
 

Myndighetsnämnden för själv eller genom ombud kommunens talan i alla de mål och 
ärenden inom nämndens verksamhetsområde, förutom de områden som rör förhållanden 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Myndighetsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

7 § 
 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, vilka väljs av fullmäktige 
för fyra år från 1 januari 2015. 

 
Fullmäktige väljer, bland nämndens ledamöter, en ordförande och en vice ordförande 
för fyra år från 1 januari 2015. 

 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 
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Ordföranden 

8 § 
 

Det åligger nämndens ordförande att: 
 

1. Planera nämndens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. 
I detta ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt 
dröjsmål. Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Företräda nämnden vid myndigheters besök och revisioner av nämndens 
verksamhet. 

4. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom nämndens ansvarsområde 
och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Representera och företräda nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, kurser, 
konferenser och liknande sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt 
fall. 

6. Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och 
styrelsen. 

7. Att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 
Ersättare för ordföranden 

9 § 
 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Inkallande av ersättare 

10 § 
 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman‐ 
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om en personlig ersättare ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete‐ 
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

11 § 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning‐ 
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

12 § 
 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke‐ 
balansen mellan partierna. 

 

Sammanträdena 

13 § 
 

Sammanträden hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde ska hållas om 
ordföranden eller minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det. 

 

Kallelse 

14 § 
 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
Undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Reservation 

15 § 
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Justering av protokoll 

16 § 
 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som nämnden beslutar vid varje sammanträde. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Delgivning 

16 § 
 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

17 § 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014‐12‐17, § 210, reviderad 2015‐12‐16, § 264. 
Dnr: KS 1633/14‐901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 
 

1 § 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har 
ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

 

Styrfunktionen 
 

2 § 
 

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 
 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för 
kommunens framtid. 

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av den kommunala verksamheten. 

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnder. 

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och 
ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekono‐ 
miskt. 

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del‐ 
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av fullmäktige, men också i 
övrigt beträffande förhållanden som är av intresse för kommunen. 

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags‐ och föreningsstämmor och andra likar‐ 
tade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i. 

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen 
innehar aktier i. 
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8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets 
årsredovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

 
Ekonomisk förvaltning 

 
3 § 

 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

 
1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som 
hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde. 

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 
medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 

 

Personalförvaltning 
 

4 § 
 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

 
1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11 ‐ 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden 

3. Besluta om stridsåtgärd 

4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47. 

6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda. 
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Övrig förvaltning 
 

5 § 
 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för försörjningsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna 
skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt 
uppdragsutbildningar. 

5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom enligt 
planväsendet. 

6. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

7. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

8. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende 
myndighets‐ utövning. 

9. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 

10. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), 
för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom 
styrelsens verksamhetsområde. 
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Övrig verksamhet 

 
6 § 

 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

 
1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk 

planering och sektorplanering. 

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om 
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet 
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken. 

3. Kommunens fastigheter. 

4. Bevaka kommunens intressen som fastighetsägare vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning byggnadsväsende. 

5. Utse ombud som vid fastighets‐ och tomtindelning företräder kommunen såsom 
markägare. 

6. VA‐ och renhållningsverksamhet. 

7. Gatu‐, park‐ och väghållning inkl. skogs‐ och naturmark. 

8. Kollektivtrafik och infrastruktur. 

9. Hamnverksamhet. 

10. Måltidsverksamhet. 

11. Arbetsmarknads‐ och näringslivsfrågor. 

12. Kultur och bibliotek. 

13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar. 

14. Lokalvård. 

15. Integration vuxna. 

16. Konsument‐ och energirådgivning. 

17. Folkhälsofrågor. 

18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom styrelsens verksamhetsområden. 

19. De förvaltnings‐ och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. 

 

Beslutanderätt - delegerad från kommunfullmäktige 

 
7 § 

 
Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

 
1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit. 

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan 
allmän plats. 
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3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast 
egendom för samma ändamål. 

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid 
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har 
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars 
infriande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till 
slutlig täckning av förskotterade kostnader för förvärvet. 

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan‐ och bygglagen, fastighets‐ 
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt. 

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan 
jord. 

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV‐övervakning. 

8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter 
förslag från förvaltningen. 

9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet. 

10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen. 

11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 

12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer. 

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör 
kommunen. 

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom. 

16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
plan‐ och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. 

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu‐ 
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi‐ 
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta 
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas   
på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen 
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. 

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan‐ och 
exploateringsavtal. 

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej. 

23. I gällande detaljplane‐ och exploateringsärenden där kommunen är markägare, 
sluta avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 
 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

 
Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
 

Sammansättning 
 

9 § 
 

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommun‐ 
fullmäktige. 

 
Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

 
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt). Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden. 

 
Ordföranden 

 
10 § 

 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

 
1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta 

ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål. 
Planeringen sker i samråd med förvaltningen. 

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd‐ 
förvaltning. 

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono‐ 
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden 
samt att ta initiativ i dessa frågor. 

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 

7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs. 

9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs. 
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Ersättare för ordföranden 
 

11 § 
 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
Inkallande av ersättare 

 
12 § 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman‐ 
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personliga ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämnd‐ 
sekreteraren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

13 § 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning‐ 
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner  
i ordningen. 

 
14 § 

 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrke‐ 
balansen mellan partierna. 
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Sammanträdena 

 

 

15 § 
 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får ej vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

 
16 § 

 
Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

 

Kallelse 
 

17 § 
 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

 
Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Kommunalråd och närvarorätt 
 

18 § 
 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

 
Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

 
Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet, 
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
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Närvarorätt i kommunens nämnder 
 

19 § 

 
Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbets‐ 
utskott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i 
samtliga kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

 
Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

 
De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla 
föredragningslistor till nämndernas sammanträden. 

 

Reservation 
 

20 § 
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Justering av protokoll 
 

21 § 
 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 

Delgivning 

22 § 
 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

23 § 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska under‐ 
tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras 
av anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbetsutskott 

24 § 
 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 
 

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 
 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

 
25 § 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
26 § 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 

 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

 
Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde 
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 

27 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

 
Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärende‐ 
beredning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Förhandlingsutskott 

29 § 

 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

 
Budgetberedning 

 
30 § 

 
Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

 
Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande 
organ till kommunstyrelsen. 
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   Tjänsteskrivelse                                       1(1) 
Datum: 2018-12-03 
Handläggare: Ildikó Lundberg 
Dnr KS 001144/2018 -603 

 

 
20    

 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

   

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Ellis, 
Förslöv 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Enligt Alkohollagen 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Lyckohällan AB 55963-3432        
stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin, andra gästa alkoholdrycker och 
spritdrycker till allmänheten på Restaurang Ellis, Vantingevägen 20, 269 72 Förslöv. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00079  
3. Serveringstider är 11:00 - 01:00 alla dagar året runt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Restaurang Lyckohällan har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera vin, starköl ,andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 
11:00-01:00 
 
Bakgrund 
Lyckohällan AB är ett dotterbolag till Lyckohällans förskola i Förslöv. Lokalen är hyrd av 
Fastighetsägaren, Bygdegårdsföreningen med tillträde från och med 1 september 2018. 
Hyresavtal är uppvisat. 
Bolaget är beviljade ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
Aktuellt 
Den redovisade finansieringen ger en överskådlig bild över var kapitalet som har satts in i företaget 
kommer ifrån. Den bakgrundshistoria till finansieringen som ges är trovärdig med de underlag som har 
uppvisats och kännedom i övrigt om sökande. Därmed anses finansieringen vara godtagbar. 
Kraven i alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt alkohollagens  
8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan. 
 

 
                    

 
 
 
Beslutet ska expedieras till:     
Ildikó Lundberg 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Utredning med ritning   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhä I lsbyggnad 

Handläggare 
Ildik6 Lundberg 
0431-776 54 
ildiko.lundberg@bastad.se 

2018-12-03 

UTREDNING 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12- 0 3 
Dnr.Y.:?. .. .9.9. \\~.~~./. , 
.'Jr,9.tff.,,,,,-;,.f •~•~ '' 1 , 1 •! R 

Dnr 01-2018-00079 

Ansökan om serveringstillstånd för Restaurang Ellis, 
Vantingevägen 20,269 72 Förslöv. 

Ärendebeskrivning 
Lyckohällan AB 559163-3432 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 
serveringsstället Restaurang Ellis, Vantingevägen 20, 269 72 Förslöv. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av ansvarig handläggare inom Samhällsbyggnad. 

Sökande: 
LyckohällanAB 559163-3432, Vantingevägen 20,269 72 Förslöv 

Sökt tillstånd 
Servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid ovan angivet 
serveringsställe inklusive uteservering till allmänheten dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00 

Ägande 
Lyckohällan AB 559163-3432, Vantingevägen 20269 72 Förslöv. 
Styrelsen består av: 

• VD Kurt Erik Daniel Johansson, 
• Ledamot Petra Maria Vollertsen, 
• Ledamot Sandra Mathilda Josefine Hansson, 

Firman tecknas av styrelsen. 
Bolaget bildades 25 juni 2018 och är ett aktiebolag. Registreringsbevis från bolagsverket är 
inskickat av sökande. 

Personer med betydande inflytande 
• VD Kurt Erik Daniel Johansson, 
• Ledamot Petra Maria Vollertsen, 
• Ledamot Sandra Mathilda Josefine 

Båstads kommun 

Samh~ll~byggrml 

269 00 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggn_ad@ba~ta_d.se 

'M'IW.bastad.se 

phinor2
Anteckning
Accepted angett av phinor2
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 

Lokaler och verksamhet 

2018-12-03 

Dnr 01-2018-00079 

Lyckohällans AB är ett dotterbolag till Lyckohällans förskola i Förslöv. Sökande uppger att syfte är 
att bedriva restaurangverksamhet där huvuddelen av verksamheten kommer att vara inriktad på 
mat. Bolaget har ett eget restaurangkök och har matleverans fem dagar i veckan till Lyckohällans 
förskola samt till Montessoriskolan i Ängelholm. Bolaget är beviljat ett tillfälligt serveringstillstånd 
för allmänheten 2018-11-26 i avvaktan på beslut om stadigvarande serveringstillstånd. 

I räddningstjänstens yttrande framgår att max antal person som får vistas i lokalen är 120. 
Matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00079. Uteserveringen är i anslutning till 
restaurangen med god överblick samt avgränsad med staket. 

Hyresvärd av lokalen är Bygdegårdsföreningen och det finns ett hyresavtal mellan 
Bygdegårdsföreningen och Lyckohällan AB där samtliga parter skrivit på, därmed uppfylls 8 kap. 14 
§ alkohollagen, vilket innebär att sökande har depositionsrätt för att kunna servera alkoholdrycker 
på restaurangen. Hyrestiden är mellan den 1 september 2018 till den 31 augusti 2023. Hyran 
uppgår till 168.000 kronor /år. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen och minst 9 månader före 
avtalad hyrestids utgång. 

Matutbud 
Inlämnad meny uppfyller alkohollagens krav på flertal varierade rätter, såsom förrätter, 
huvudrätter och efterrätter enligt 8 kap. 15 § alkohollagen. Förslag på dryckesmeny innehåller både 
drycker med och utan alkohol och följer alkohollagens krav enligt 8. Kap 22 § alkohollagen. 

Kunskaper i Alkohollagen 
-Hälften av personerna med betydande inflytande i serveringsrörelsen ska ha kunskap i svensk 
alkohollagstiftni-
Petra Vollertsen och Sara Malm, som ska driva restaurangen har gjort 
Folkhälsomyndig etens uns apsprov den 16 - 8 med godkänt resultat. Därmed 
uppfylls kunskapskravet enligt 8 kap.12 § alkohollagen. 

Finansiering 
Enligt 8.kap 12 § alkohollagen (2010:1622) ges tillstånd bara till den som visar att han eller hon 
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utföra verksamheten. 
Detta innebär bland annat att om ett serveringstillstånd ska meddelas krävs ekonomisk skötsamhet 
samt fortsatt lämplighet. Enligt skatteverkets yttrande har det inte framkommit någon ekonomisk 
olämplighet på sökande och dess bolag. Uppstartskostnaderna för verksamheten finansieras inom 
bolaget. Bolaget har även uppvisat en redogörelse som visar att kostnader för lokalens renovering 
har skett genom Bygdegårdsföreningens investering. 
Sökande bolag är registrerat för F-skatt och moms fr-o .m. den 27 juni 2018. 

Båstads kommun 

Samllåll~byggnacl 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 1111 11-1 
Org.nummer: 212000,0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sarnhä I Is byggnad 

Remisser 

2018-12-03 

Dnr 01-2018-00079 

Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, skatteverket, miljöavdelningen och räddningstjänsten. 
Ingen av instanserna framför något som hindrar att ett serveringstillstånd beviljas. 
Verksamheten bedöms därmed uppfylla alkohollagens krav vad gäller brandsäkerhet enligt 8 kap. 
16 § alkohollagen. 

Bedömning 
Kraven i alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Stadigvarande serveringstillstånd kan därmed 
beviljas enligt ansökan. 

Beslut 
1. EnligtAlkohollagen 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja LyckohällanAB 55963-3432 

stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin, andra gästa alkoholdrycker och 
spritdrycker till allmänheten på Restaurang Ellis, Vantingevägen 20, 269 72 Förslöv. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00079 
3. Serveringstider är 11:00 - 01:00 dagligen året runt. 

I tjänsten 

4i~it~.~~~ 
Alkoholhandläggare 

Båstads kommun 

Samhäll~byggnacl 

26900BÄSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsl)yggnad@bastad.se 

www bastad se 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2018-02-28 18 av 24 

 

 

 
 

KF § 42  Dnr KS 001024/2017 - 200 

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

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i 

VAkostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L).  
 
Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1.  Motionen bifalls. 
2.  Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell för att 

delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet. 

3.  Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och 
uppvärmningskostnaderna för varmvatten.  
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Motion 2017 -09= 2 ~ 
, lm.KS.@.\9iY/ .. . 
.. . Ao.tJ:.:JJk.· ...... .. . 

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

Ny konstruktion av VA-taxan infördes i Båstads kommun från 2015-07-01. En stor förändring 

var att vattenmätare infördes för lokaler som drevs av företag och föreningar. 

Liberalerna väckte ett ärende i maj 2015 där förvaltningen fick i uppdrag att belysa 

konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på ev. åtgärder, eftersom 

det var uppenbart att den nya taxan skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för 

föreningslivet. 

Nu har två år gått med den nya VA-taxekonstruktionen och de föreningar som äger sina egna 

lokaler och anläggningar har nu sett konsekvenserna av den nya VA-taxan. Tyvärr visar det 

sig att VA-taxan blir mångdubbelt högre för många föreningar vilket är mycket olyckligt. 

Liberalerna vill med denna motion att: 

Dels en redovisning tas fram som visar på vad kostnaden för Vatten och Avlopp, för 

föreningar som äger sina egna anläggningar, var före och efter införandet av ny VA

taxekonstruktion. 

Dels ett förslag till hur kommunen kan justera stödet till föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av VA

taxan. 

Båstad den 29 september 2017 

LIBERAL~RNA 
0

STAD 
~ · 

.~~ 
Thomas ndersson Sven-Olof Bengtsson Mats Lundberg 



 Tjänsteskrivelse  
 

181128\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-11-28. Till: Kommunstyreslens arbetsutskott 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000365/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Stationsområdet i Båstad) 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga den option som teck-
nats för del av Hemmeslöv 5:9 med Padl Fastigheter AB till den 31 januari 2019.  

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Padl Fastigheter AB inkom några dagar efter att optionsavtalet för del av Hemmeslöv 5:9 upp-
hört med en skrivelse till teknik och service om förlängning av optionen. Företaget hade upp-
fattat det beslut som togs i kommunstyrelsen den 17 oktober 2018 som att en ny sexmåna-
dersperiod börjat löpa, vilket innebär en optionsrätt som upphör den 17 mars 2019.  
Företaget har kommit långt i sin förprojektering och lagt ner tid och resurser varför det skulle 
vara tämligen olyckligt om optionsiden inte förlängdes.  
Teknik och service ser ingen anledning att neka en förlängning av optionen varför kommunsty-
relsens arbetsutskott föreslås medge Padl Fastigheter AB efterfrågad förlängning.   
 
 

Bakgrund 
Padl Fastigheter AB tecknade under maj månad 2018 optionsavtal med Båstads kommun och 
har sedan dess arbetat med det projekt som ska resultera i en Padlhall med tillhörande kon-
torslokaler strax norr om Båstads nya station. Den 17 oktober 2018 togs ett kompletterande 
beslut hos kommunstyrelsen för att kommunens motpart hade bildat ett nytt bolag, Padl Fas-
tigheter AB.  
Företaget har felaktigt tolkat det beslutet som om optionstiden förlängdes med sex månader 
från detta beslutsdatum. Det framgick av beslutet att det enda som beslutet från den 17 okto-
ber omfattade var justering av motpart, vilket kommunicerades med företaget. De uppmanades 
att omgående inkomma med begäran om förlängning för att frågan ska kunna hanteras poli-
tiskt.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Padl Fastigheter AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 
Skrivelse, ”Begäran om förlängning” 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -11- 2 6 
Dnr.\(S .. . a?.'5.~ 
.... J;-;Q. ~-~ ... :-:-. ;?;9..C>. ..... 

Begäran om förlängning av,, Avtal om markoption, del av Båstad Hemmeslöv 5:911 

mellan Padl Fastigheter AB och Båstad Kommun. 

Padl Fastigheter AB begär att få avtalet förlängt t o m 20 januari 2019. 

Vi har tolkat avtalet såsom att det gäller from att det godkändes av kommunfullmäktiges senaste 

möte och sex månader framåt. Då det mötet endast gällde ändring av avtalets motpart -från 

Grundbulten AB till Padl Fastigheter AB - och inte innehållet som sådant har vi uppenbarligen tolkat 

avtal annorlunda . Pga detta begär vi att få avtalet förlängt till 20 januari 2019. Vi har lagt ned 

betydande resurser och har kommit mycket långt i vårt arbete att projektera för markanvändning 

och bebyggelse enligt tidigare diskussion och avtal. Förutom framgång i de finansiella och 

byggnadsmässiga frågorna har vi också haft viktiga och positiva möten med potentiella framtida 

hyresgäster. 

Vi har för avsikt att senast 2018-12-31 kunna presentera ett förslag som kan ligga till grund för ett 

köpeavtal av förevarande mark. 

Bästa hälsningar, 

Andreas Gustafsson 

Padl Fastigheter AB 

Båstad, 2018-11-24 



 Tjänsteskrivelse  
 

181129\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-11-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001104/2018 – 200 
 
 

Etablering norr om cirkulationsplatsen, del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat optionsavtal för del av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för verksamhetslokaler från byggfö-
retaget MIMS Invest AB. Företaget har specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för 
kommersiella ändamål och har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i 
Båstads kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. 
Köp redo AB vill uppföra en byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med 
hyresgästen COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och företaget arbetat fram 
en lämplig disposition för tomten och ett förslag till optionsavtal har tagits fram. Syftet med 
optionsavtalet är att ge företaget tid att förprojektera och ta fram bygglovshandlingar med 
målsättning att företaget vid optionstidens slut ska förvärva optionsområdet.  
 
Optionsavtalet innehåller specifika villkor som överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant 
villkor avser prissättning och ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. 
För att företaget ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för 
området vinner laga kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med stöd i befintlig 
detaljplan.   
 
Bakgrund 

Företaget Köp redo AB tog tillsammans med COOP och OK/Q8 kontakt med kommunens re-
presentanter för att undersöka möjligheten till en etablering i kommunen. Då verksamheten 
anses kunna komplettera befintlig i området och överensstämmer med det ändamål som anges 
i detaljplanen, har frågan beretts mer ingående.  Företaget har presenterat sitt koncept, exte-
riört skissmaterial och en tidplan samt hur verksamheten kan samverka med kommande  
grannetablering. 
 
Aktuellt 
Aktuellt för området är en ny detaljplan som tillkomit främst för att hantera dagvattenfördröj-
ning och ledingsstråk över tomten i syfte att uppnå en goda etableringsförutsättningar. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 

50



 
 

 

2 (2) 

 

Förvaltningen anser etableringen vara just av den sort som är önskvärd i det specifika läget. 
Det är en väl tilltagen byggrätt som kommer till sin rätt i samarbete med en resursstark intres-
sent som liksom kommunen värnar en tilltalande exteriör och hållbara lösningar. Etableringen 
kommer att tillföra ett fyrtiotal nya arbetstillfällen till kommunen och konceptet förväntas 
komplettera befintlig dagligvaruhandel i Båstad.  
 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

 Köp redo AB  
 Coop Butiker & Stormarknader AB 
 enheten för samhällsbyggnad 
 NSVA 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Orienteringsbild 
2. Förslag till optionsavtal 

 
Samråd har skett med: 
Enheten för samhällsbyggnad 
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Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Köp redo AB (559178-5828), Vattenverksgatan 64, 212 43 Malmö 

Fastighetsägare: 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad. 

1 § Objekt 

K <; OOt \o'-{( 

2. (')\ ~ - 'lOO 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras nedan. Området omfattar 
uppskattningsvis 8 500 m2 och slutlig byggrätt kommer att framgå av ny detaljplan för 
området. Arealen fastställs dock först när lantmäteriet styckar av området. 
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2 § Bakgrund 

Kommunens representanter har tillsammans med exploatören fört diskussioner om att 
möjliggöra en etablering söder om Båstads nya station för ändamålet detalj- och 
partihandelsverksamhet kompletterat med andra verksamheter. 

Bolaget Köp redo AB bildades 2018 specifikt för ägande och förvaltning av byggnaden 
inom optionsområdet. Företaget ska enligt bolagsregistret äga och förvalta fastigheter 
och därmed förenlig verksamhet. 

Coop Butiker & Stormarknader AB bedriver detalj- och partihandelsverksamhet 
huvudsakligen i Sverige. Bolaget skall också bedriva för verksamheten ändamålsenlig 
fastighets- och industriverksamhet, samt annan med ovanstående förenlig verksamhet. 

Exploatören avser att bygga en lokal i två plan, för att etablera samarbetsparten/ 
hyresgästen COOP i bottenplan och hyra ut övriga lokaler till andra aktörer. Byggnaden 
kommer visuellt anpassas till COOPs koncept och byggnaden förväntas få en byggyta om 
ca 4 000 kvm. COOPs verksamhet förväntas sysselsätta ett fyrtiotal personer. 
Markdisponering och exteriör framgår av bilaga 1 och 2. 

3 § Syfte 

Optionsavtalet syftar till att ge exploatören möjlighet att med tillfällig ensamrätt till det 
aktuella området förprojektera det. 

4 § Åtaganden 

Kommunen åtar sig att under den tidsperiod optionen löper reservera området åt 
exploatören och att medverka till att överlåtelse av området möjliggörs. Kommunen ska 
förse exploatören med befintlig information om tomtens beskaffenhet och tillhandahålla 
digital primärkarta. 

Primärkarta är inte att likställa med nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta söks och 
bekostas av exploatören. 

Inom optionstiden ska exploatören genomföra de undersökningar som behövs för 
projektet, exempelvis för geoteknik och vibrationer. Exploatören ska också presentera 
kommunen material utvisande markdisposition, exteriör och volymer. 

Exploatören åtar sig att senast två månader innan optionstiden löper ut inlämna 
ansökan om bygglov. Lov för planerad byggnad kan sökas med stöd i gällande detaljplan 
i avvaktan på den nya. 

Om bolaget väljer att inte nyttja optionen, eller inte ansöker om bygglov inom utsatt tid, 
upphör optionen och bägge parter står sin del av de kostnader som uppkommit under 
optionstiden kopplat till detta avtal. 
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5 § Detaljplan 

För området gäller detaljplan, lagakraftvunnen 2014-03-27. Ändring av detaljplan har 
påbörjats av kommunen i syfte att tillgängliggöra mer byggbar mark och reglera 
nödvändigt omhändertagande av dagvatten från exploateringen. Den nya detaljplanen 
förväntas vara ute på samråd under kvartal 4 2018. 

1mv8gon. 

~ka Vil! U tirlDill >glig för tekniska nn~[irli11u~1. 

Gällande detaljplan 

6 § Optionsperiod 

.'/I ";-,. ( '. ,\ ... 
, 1 ,, 

/ 

11 

Denna option gäller i 6 månader från det att avtalet godkänts av kommunfullmäktige. 

7 § Köpekontrakt, köpeskilling och kostnader 

Under förutsättning att exploatören sökt bygglov och den nya detaljplanen har antagits 
ska kommunen upprätta köpeavtal. 

I köpeavtalet kommer kommunen bland annat ställa krav på att exploatören under 
angiven tid bebygger fastigheten innan köpebrev upprättas och försäljningen slutförs. 
Kommunen kan också komma att använda olika alternativ för att säkerställa att 
exploatören genomför vad som avtalats genom exempelvis vitesklausuler. 

Prissättningen för marken uppgår till 350 kronor /m2
. Den slutliga arealen för området 

fastställs av lantmäteriet i samband med avstyckning. Priset är beräknat mot bakgrund 
av kostnadstäckning för exploatering av planområdet, för kostnader kopplade till 
utbyggnad av bland annat infrastruktur i anslutning till Båstads nya station och anpassat 
till efterfrågan på marknaden. 

Utöver köpeskillingen tillkommer bl.a. kostnad för fastighetsbildning, anslutningsavgift 
för VA, el, fiber m.m. samt avgift i samband med bygglovsprövning. 
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8 § Arrendekontrakt 

I det fall exploatören sökt bygglov innan den nya detaljplanen har antagits ska 
exploatörens markåtkomst lösas genom upprättande av arrendekontrakt. Exploatören 
är medveten om att det alltid föreligger risker med att föregå en lagakraftvunnen 
detaljplan, då den kan överklagas. 

9 § lnformationsskyldighet 

Det åligger parterna att omgående och skriftligen informera varandra om eventuella 
förändringar som kan påverka projektets förutsättningar. 

9 § Överlåtelse 

Exploatören äger ej rätt att överlåta detta avtal till annan aktör. 

10 § Övrigt 

Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige. 
Eventuella ändringar i eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och 
undertecknas av båda parterna för att utgöra bindande avtalsinnehåll. 

I den södra delen av detaljplaneområdet planeras det för ytterligare en etablering. Båda 
etableringarna inom detaljplanerområdet ska dela in och utfart varför detta kommer att 
regleras i köpeavtal och fastighetsbildning. I det fall den södra delen av området 
exploateras i senare skede, står exploatören för att anlägga in och utfart till området. 

I det fall samarbetet mellan exploatören och COOP upphör har kommunen rätt att med 
omedelbar verkan återkalla optionen utan föregående beslut. I det fall optionen 
återkallas står var part sina nedlagda kostnader. 

11 § Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol. 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2018-
För Köp redo AB 

Båstad 2018-
För Båstads kommun 
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Hemmeslöv 5:9 

Fasad Sandwichelement av plåt, fabriksmålad i svartbrun RAL 8022 

Sockel Betong, normalborstad gråbetong 

1(2) 
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851 81 Sundsv•II 
11771-670 6711 
'\'\\."l\'.bolags\·crkcr.sc 

REGISTRERINGS BEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisatlonsnummer 

559178-5828 

'(. S OO'l\ö~f ' 
l.Ol <;? - bOö 

Objektets reglstreringsdatum Nuvarande firmas reglstreringsdalum 

2018-11-06 2018-11-06 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

559178-5828 

Köpredo AB 

Vattenverksvägen 64 
212 4 3 MALMÖ 

Dokumentet skapat 

2018-ll-06 

Säte: Skåne län, Malmö kom.mun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2018-09-25 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

Antal aktier: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

STYRELSELEDAMÖTER 

50.000 SEK 
50.000 SEK 

200.000 SEK 

500 
500 

2.000 

Sida 

10:19 2 

670325-4620 Mårtensson, Ingrid Camilla, Fridhernsvägen 15, 217 74 MALMÖ 

STYRELSE SUPPLEANT; VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
661214-3534 Mårtensson, Mårten Fredrik, Fridhemsvägen 15, 21 7 74 MALMÖ 

REVISOR (ER) 

570520-4351 Swenson , Thomas Carl Bror, c/o EY, Box 4279, 203 14 MALMÖ 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas va r för sig av 

ledamoten 
suppleanten 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter 
med lägst 1 och högst 5 suppleanter. 

VERKSAMHET 
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig 

(3) 
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'®' Bolagsverket 
851 81 Su,1d,,·all 
il77J-67o670 
www.bolags,·crkct.se 

verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 

0101 - 1231 

KALLELSE 

Kalllels skall ske genom e-post. 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559178-5828 
Objektets reglstreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2018-11-06 2018-11-06 
Dokumentet skapat Sida 

2018-11-06 10:19 3 (3) 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 
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*®' Bo lagsverket 
B51 81 SundsmJ! 
0771-671J 6711 
W\\'\\·.bolags\·crkctsc 

Vi har registrerat följande ärende 

Organisationsnummer: 559178-5828 
Företagsnamn: Köpredo AB 

Ärendenummer 
551290/2018 

Registreringsdaturn 
201S-11-06 10:18 

AsA \v'ESTERBERG 
BYGGSYSTEM ÖRESUND AB 
VATTENVERKSV .ÄGEN 64 
212 43 Iv1ALMÖ 

Bolagsverket har registrerat detta ärende om 
- nyregistrering 

Företagets första räkenskapsår är 2018-11-06 - 2019-12-31. 

Det finns ändå möjlighet för er att skicka in en årsredovisning 

för 2018-11-06 - 2018-12-31. 

Om ni tänker skicka in en årsredovisning för det kortare 

räkenskapsåret behöver ni inte meddela det till Bolagsverket. 

Dags att anmäla verklig huvudman! 
Nyregistrerade företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket 
inom fyra veckor. Läs mer och anmäl på bolagsverket.se. Där hittar du infmmation och filmer 
om vad det här innebär, vad ditt företag eller din förening måste göra och hur anmälan går till. 
Kom ihåg att anmäla uppgifterna inom fyra veckor! 

I (3) 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-11-13 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS001073/2018-200 

 
Uppdatering av Regler för tomtförsäljning 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till uppdatering av Regler för tomtförsäljning godkänns i enlighet med bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med villatomtförsäljningar har förslag till uppdaterade Regler för tomtförsäljning 
tagits fram. 
 
Bakgrund 
Kommunala villatomter säljs via kommunens tomtkö och regler avseende detta beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Aktuellt 
På Heden i Båstad har ett 70-tal kommunala villatomter sålts och under denna process har det 
framkommit behov av förtydliganden av Regler för tomtförsäljning.  
 
Regler för tomtförsäljning föreslås förändras enligt följande tillkommande punkter: 
- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maxi- 
  malt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
- Endast en anmälan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Inga. 
 

Verksamhet 
Om Regler för tomtförsäljning förtydligas blir det enklare och rakare hantering av ärendena. 
 

Ekonomi 
Inga. 
 

 
Teknik och service 
 
 
Jan Bernhardsson 
Teknisk chef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till reviderade Regler för tomtförsäljning 
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Båstads kommun 
 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

Bilaga 1 
1 (2) 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 28 februari 2001, § 22 Dnr: 1225/00 -230  
Reviderad av kommunfullmäktige den 25 januari 2006, § 5 Dnr: 73/06 -210  
Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, § 130 Dnr: 869/09 -210  
Reviderad av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 74 Dnr: 324/11 -210  
Reviderad av kommunfullmäktige den 24 april 2013, § 91 Dnr: 391/13-200 
 
 
 

REGLER FÖR TOMTFÖRSÄLJNING 
 
FÖRSÄLJNING AV KOMMUNALA VILLATOMTER I BÅSTADS KOMMUN 
 
Regler för villatomtkö 
 
1.  Teknik och service upprättar kölista för sökande av villatomt där sökande placeras i den ord- 
 ning ansökan inkommer till kommunen. 
 
2.  Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Teknik & service. Sökande ska lämna per- 
 sonuppgifter samt uppgift om i vilket område villatomt önskas. Sökande till villatomt ska vara 
 fysisk person som inte företräder byggintressent. Byggnadsföretag och liknande ska registreras 
 i särskild förteckning som behandlas i den ordning kommunstyrelsens arbetsutskott anvisar. 
 
3.  Endast en anmälan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam/särboende. 
 
4. Sökande ska betala en villatomtköavgift om 250 kr per kalenderår. Summan sätts in på bank- 
 giro 650-8337 med text ”Tomtköavgift”. Inbetald avgift återbetalas inte. 
 
5. Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maxi- 
 malt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
 
6.  Sökande som erbjudits villatomt i olika lägen tre gånger men inte accepterat någon tomt, stryks  
 från kölistan. Sökande som antagit anvisad villatomt stryks från kölistan. 
 
7. Sökande som köpt villatomt av kommunen har inte rätt att på nytt registrera sig förrän efter 
 fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Detta gäller även för sökande som köpt villatomt 
 från byggnadsföretag eller dylikt som i sin tur erhållit villatomtmark från kommunen. 
 
8. Sökande av villatomt, som två gånger tidigare köpt villatomt, kommer alltid i kö efter dem som  
 inte tidigare fått tilldelning eller fått tilldelning en gång. 
 
9. Teknik & service skickar en gång årligen ut en förnyelseblankett. Avgiften ska inbetalas och  
 blanketten återsändas inom 30 dagar. Sökande som inte inom föreskriven tid betalat avgiften  
 och återsänt förnyelseblanketten stryks från kölistan. 
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Villkor för förvärv av villatomt 
 
10. Köparen av kommunal villatomt ska vara en fysisk person (inget företag och ingen företrädare  
 för en byggintressent). 
 
11.  Köparen har att själv företa de geotekniska undersökningar som krävs för att bebygga fas- 
 tigheten. Säljaren ansvarar inte för rådande grundförhållanden. 
 
12.  Tillträde sker omgående när köpeskillingen har betalts kontant och kvitteras därmed såsom till 
 fullo betald (vid köpekontraktets undertecknande). 
 
13.  Fullgjord byggnadsskyldighet innebär att köparen, på fastigheten, uppför ett för permanent  
 bruk avsett bostadshus inom tre år från tillträdesdagen och att köparen folkbokför sig på fas- 
 tigheten. Med permanent bruk menas att bostadshuset ska uppfylla de tekniska egenskaps- 
 kraven i Boverkets byggregler för enbostadshus (inte fritidshus). 
 
14.  Det åligger köparen att fullfölja byggnadsskyldigheten. Utan säljarens skriftliga medgivande får  
 köparen inte överlåta fastigheten inom fem år från tillträdesdagen. 
 
15.  Köparen förbinder sig att folkbokföra sig på fastigheten senast från och med den dag då bygg- 
 nadsskyldigheten är uppfylld till och med fem år efter tillträdesdagen. För det fall köparen inte 
 iakttar kravet på folkbokföring ska köparen till säljaren utge ett vite motsvarande fastighetens 
 köpeskilling. 
 
16.  Om köparen inte har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om köparen överlåter fastigheten  
 utan säljarens skriftliga godkännande utfäster sig köparen att till säljaren utge ett vite mot- 
 svarande köpeskillingens storlek. 
 
17.  Köparen är skyldig att betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande taxa.  
 Köparen ska i god tid kontakta NSVA innan anslutning. 
 
18.  Det åligger köparen att betala den årliga avgiften till gemensamhetsanläggning för området. 
 
 
Övrigt 
 
19. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda 
 omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta. 
 
20.  Om säljaren köper tillbaka fastigheten av köparen, oavsett anledning härtill, ska ett åter- 
 köpskontrakt upprättas mellan köparen och säljaren där avdrag görs för lagfartskostnader och 
 säljarens administrativa kostnader (10 000 kr). Säljarens lagfarts- och administrativa kostnad- 
 er i ärendet ska avräknas köpeskillingen. 
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