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KS § 88 Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Kerstin Gustafsson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ulf Jiewertz. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 09.00. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 90 Dnr KS 001179 /2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Vuxenutbildningen - kvalitetsarbete och årshjul (Ewa Nilsson) 

Beslut 

b ). Etableringsreformen (Henrik Andersson) 

c). Rapport från Båstads kommuns medarbetarundersökning 2019 
(Philipp Seuffer) 

d). Uppföljning av utvecklingsarbete gällande HR Servicecenter 
(Philipp Seuffer) 

e). Utvärdering av kvaliten på städningen i kommunens lokaler 
(Terese Wennerstrand) 

f). Kultur för lärande - kommunens kulturgaranti för förskolebarn och elever: 
ett samverkansprojekt med biblioteket, skolan, kulturskolan, 
kulturavdelningen, Birgit Nilsson Museum m f1 (Tussa Lanner) 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Under senare år har individ- och familjs kostnader för placeringar stigit kraftigt 
och därmed överstigit budget. 2017 var avvikelsen som störst och uppgick till 
ca 12 miljoner kr. Någon möjlighet att budgetera dessa ökade kostnader redan 
under 2018 var inte möjligt. Förvaltningen har under 2018 sänkt kostnaderna 
med ca 4.5 miljoner kr genom att arbeta med förebyggande åtgärder. I 2019 års 
budget har en förstärkning gjorts med 4 miljoner kr. Avseende 
gymnasiesärskolan gjordes en budgetbesparing 2017 och en 
budgetförstärkning om 500 tkr 2019. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2019-04-11, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

Föredragande Bildningschef Henrik Andersson, IoF-chef Gilla Tör hagen Sköld och 
biträdande IoF-chef Linda Hedman föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar på följande tillägg: Åtgärder ska vidtas för en budget 
i balans. 

Propositionsordning 

Beslut 

Thomas N erd (S) och Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkandet avslås. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-11 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000316/2019 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning Bildning och arbete januari-februari 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

Bakgrund 

1 (2) 

Under senare år har individ- och familjs kostnader för placeringar stigit kraftigt och därmed 
överstigit budget. 2017 var avvikelsen som störst och uppgick till ca 12 miljoner kr. Någon 
möjlighet att budgetera dessa ökade kostnader redan under 2018 var inte möjligt. Förvaltning
en har under 2018 sänkt kostnaderna med ca 4.5 miljoner kr genom att arbeta med förebyg
gande åtgärder. I 2019 års budget har en förstärkning gjorts med 4 miljoner kr. 
Avseende gymnasiesärskolan gjordes en budgetbesparing 2017 och en budgetförstärkning om 
500 tkr 2019. 

Aktuellt 
Verksamheterna prognostiserar totalt en negativ avvikelse om -7,1 mkr. Underskott om -
6,1mkr prognostiseras inom individ- och familjeomsorgen med anledning av högre kostnader 
för familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och vuxna utöver budget. Placerings
kostnaderna förväntas bli högre än för 2018 men med anledning av att Individ och familj inför 
budget 2019 fick ett extra budgetanslag om 4 mkr blir avvikelsen mot budget lägre än 2018. 
Verksamheten upplever bland annat mer kvinnofridsärenden och hedersproblematik vilket 
förväntas medföra högre placeringskostnader. 

Att sänka placeringskostnader inom individ och familj handlar bland annat om att långsiktigt 
arbeta främjande och förebyggande inom såväl förskola, skola som socialtjänst samt att bed
riva ett högkvalitativt öppenvårdsarbete på hemmaplan. Verksamheten har kommit långt un
der 2018 med gällande att bygga upp en sådan öppenvård. För att minska kostnader för place
ringar krävs dock sannolikt långsiktigt ytterligare resursförstärkning. Vad gäller familjehems
placeringar har betalats höga ersättningar för konsulentstödda familjehem. Målet är att ha alla 
familjehemsplaceringar i egen regi. Sedan den 1 juli 2018 finns en familjehemssekreterare som 
kan arbeta med att ge handledning åt familjehemmen. Målsättningen är att alla placeringar ska 
ske i familjehem i egen regi vilket skapar möjlighet att minska kostnaderna. Under året 2018 
har högre kostnader för kvinnojoursplaceringar undvikits genom att hjälpa de utsatta kvin
norna till egen bostad vilket ofta är ett tillräckligt skydd. Prognosen är att dock att som ovan 
angivits att skyddsärenden fortsatt kommer att öka. 

Även gymnasiesärskolan prognostiseras avvika negativt med 800 tkr mot budget trots budget
förstärkning med anledning av fler elever på helårs basis än föregående år. Båstads kommun 
köper alla gymnasiesärskoleplatser vilket försvårar möjligheterna att påverka kostnaden. De 
närmaste åren prognostiseras en ökning av elevantalet som har behov av gymnasiesärskola. 

Bildning och arbete 
Henrik Andersson, Bildningschef 

190411 \ c:\ ciceron\ dokumentarkiv\ temp\ tjänsteskrivelse hls.doc\ha 



Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson, Bildnings chef 
Solveig Strebel, Ekonom 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga, ekonomisk uppföljning Bildning och arbete januari-februari 

2 (2) 
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Ekonomiskt bistånd - kvartalsrapportjanuari-mars 2019 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Bildning och arbete redovisar kvartalsrapporten januari-mars 2019 avseende 
ekonomiskt bistånd i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-30 med bilaga. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

Föredragande Bildningschef Henrik Andersson, IoF-chef Gilla Törhagen Sköld och 
biträdande IoF-chef Linda Hedman föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS §93 Dnr KS 000264/2019 - 700 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Beskrivning av ärendet Inkommet ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden respektive 
utbildningsnämnden angående rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett 

Underlag till beslutet 

mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 
Därefter har 
även ekonomichefen yttrat sig i ärendet. 

Underlag från vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämnden. 
Yttrande från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-04-29. 

Vård- och omsorgsnämndens 
och utbildningsnämndens 
förslag Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 

Förvaltningens 
tilläggs förslag 

Beslut 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Kostnaden om 29 000 kr årligen hanteras i budgetprocess 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

l. Anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

2. Kostnaden om 29 000 kr årligen hanteras i budgetprocess 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000369/2019 - 600 

Båstads kommuns förberedande arbete inför att 
barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 

Sida 
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Beskrivning av ärendet Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. För att Båstads kommun ska 
lyckas implementera barnkonventionen i våra verksamheter krävs 
förutsättningar. Elizabeth Englundh (sakkunnig i barns rättigheter, SKL) 
skriver i sin doktorsavhandling bl.a. att det för en framgångsrik 
implementering först behövs ett politiskt beslut kring frågorna. Därefter att 
förutsättningarna för det kommande arbetet är väl förankrat både politiskt och 
på förvaltningsnivå. Vidare är det viktigt att det finns någon med 
samordningsansvar för frågan, som också arbetar nära den beslutade 
församlingen och ledningsnivån. Aktiviteter behöver pågå på olika nivåer 
samtidigt, så att alla led deltar på något sätt. För att få arbetet att fortskrida är 
det viktigt med tydliga styrdokument, ledningens engagemang för frågan samt 
att arbetet utvärderas och följs upp. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Bildning och arbete, daterad 2019-04-16. 

Föredragande Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att förbereda ett 
genomgripande arbete för att implementera det faktum att barnkonventionen 
blir lag 1 januari 2020. Detta görs genom att ledningsgruppen utser en 
samordnare med ansvar för att organisera, planera och driva arbetet i 
kommunen. 
2. En återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2019, för att ge en 
övergripande lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt inför årsskiftet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att förbereda ett 
genomgripande arbete för att implementera det faktum att 
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Detta görs genom att 
ledningsgruppen utser en samordnare med ansvar för att organisera, 
planera och driva arbetet i kommunen. 

2. En återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2019, för att ge en 
övergripande lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt inför årsskiftet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-16 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Filippa Swanstein, Helene Steinlein 

Dnr: KS 000369 /2019-600 

Båstads kommuns förberedande arbete inför att barnkonventionen 
blir lag den 1 januari 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Kommunstyrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att förbereda ett genomgripande 
arbete för att implementera det faktum att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. 
Detta görs genom att ledningsgruppen utser en samordnare med ansvar för att 
organisera, planera och driva arbetet i kommunen. 

2. En återkoppling till kommunstyrelsen görs i november 2019, för att ge en 
övergripande lägesbeskrivning kring hur arbetet fortlöpt inför årsskiftet. 

Sammanfattning av ärendet 
Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. För att Båstads kommun ska lyckas 
implementera barnkonventionen i våra verksamheter krävs förutsättningar. 

Elizabeth Englundh1 (sakkunnig i barns rättigheter, SKL) skriver i sin doktorsavhandling bl.a. 
att det för en framgångsrik implementering först behövs ett politiskt beslut kring frågorna. 
Därefter att förutsättningarna för det kommande arbetet är väl förankrat både politiskt och på 
förvaltningsnivå. Vidare är det viktigt att det finns någon med samordningsansvar för frågan, 
som också arbetar nära den beslutade församlingen och ledningsnivån. Aktiviteter behöver 
pågå på olika nivåer samtidigt, så att alla led deltar på något sätt. För att få arbetet att 
fortskrida är det viktigt med tydliga styrdokument, ledningens engagemang för frågan samt 
att arbetet utvärderas och följs upp. 

Bakgrund 
Barnkonventionen antogs av FN 1989 och den började gälla i Sverige 1990. Den är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal där grundprincipen är att barn är individer med egna 
rättigheter. Trots att Sverige har godkänt konventionen och alltså måste följa den så har bl.a. 
Barnrättighetsutredningen2 visat att rättigheterna ofta inte fått tillräckligt genomslag i 
åtgärder och beslut. Utredningen fann istället att konventionen snarare uppfattades som en 
policy eller ett värdegrundsdokument. Trots att barnkonventionen gällt sedan 30 år i Sverige 
så har den helt enkelt ännu inte fått tillräckligt genomslag i praktiken. Det ville regeringen 
ändra på och den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att barnkonventionen ska bli 
svensk lag från och med den 1 januari 2020. 

1 Englundh Elizabeth (2008) Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande: Statligt ansvar - regionalt lärande, 
Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 
2 Prop 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barns rättigheter, s.68 



2 (2) 

Intentionen med barnkonventionen är att stärka barnets rättigheter på alla nivåer i samhället. 
Barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter och skapa en grund för ett 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ska ses utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Det innebär bl.a. att barnet är en rättighetsbärare och att vuxna är 
skyldiga att tillgodose dessa rättigheter. De vuxna har ett ansvar att skapa förutsättningar för 
barnet att åtnjuta sina rättigheter. Barnet har inga skyldigheter enligt barnkonventionen. I den 
svenska lagstiftningen har exempelvis barnet skolplikt, men barnet har också rätt att få en 
kostnadsfri utbildning. Konventionen är ett pedagogiskt verktyg och ett sammanhållet 
regelverk att förhålla sig till3. 

Beslutet ska expedieras till: 
Bildning och arbete 

3 Lundin Karphammar (2019), s. 27ff 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

2019-05-08 

KS § 95 Dnr KS 001093/2018 - 600 

Förslag på ändrad fördelning av skolpeng för barnomsorg 
och grundskola 

12 av 48 

Båstads kommun fördelar idag skolpengen utifrån antalet elever. Fördelning 
inom förskolan sker utifrån vistelsetid över /under 15 timmar per vecka. 
Fördelning inom grundskola sker utifrån följande årskursindelning; 
Förskoleklass, Åk 1-3, Åk 4-6 och Åk 7-9. Individuella bedömningar görs endast 
vad gäller tilläggsbelopp. I Skolinspektionens "Beslut för förskola efter tillsyn i 
Båstads kommun" från 2017-09-15 står följande: "Skolinspektionen bedömer 
att kommunen inte lever upp till skollagens krav på att resurser ska fördelas till 
utbildning inom skolväsendet efter barnen och elevernas olika förutsättningar 
och behov". Utredningen visar att Båstads kommun inte fördelar resurser till 
utbildningen inom förskolan efter barns olika förutsättningar och behov. I 
intervjuerna med företrädare för de olika förskolorna i kommunen 
framkommer att det saknas ett behovsprövat resursfördelningssystem för 
förskolorna. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav i dessa 
delar. I Skolinspektionens "Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn 
i Båstads kommun." Från 2017-09-11 står: "Skolinspektionen bedömer att 
Båstad kommun inte har en resursfördelning som möter alla elevers behov och 
förutsättningar. Utredningen visar att Båstad kommun resursfördelar utifrån 
en rak elevpeng där alla elever oavsett förutsättningar ges samma resurser. Av 
utredningen framgår att huvudmannen saknar en modell för resursfördelning 
som tar hänsyn till exempelvis socioekonomiska faktorer, elevernas ålder och 
kön eller andra faktorer som kan vara relevanta för elevernas måluppfyllelse. 
Skolinspektionen bedömer att de extra medel som verksamheterna kan ansöka 
i form av tilläggsbelopp inte ger rektorerna tillräckliga förutsättningar för att 
erbjuda en likvärdig utbildning. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningens krav i denna del". 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-04-16. 

1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnens ålder. 

Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån 
fyra nivåer; 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 13 av 48 

Jäv 

Yrkanden 

•barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,7) 
•barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 
1,04) 
•barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med nyckel 0,6) 
•barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med nyckel 
1,0) 

Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika oavsett 
barnets ålder eller vistelsetid. 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildnings bakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom att 5 
% av nuvarande budget för undervisning och lek- och lärprodukter fördelas 
mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av föräldrars utbildnings bakgrund. 
Fördelning till elever i annan kommun påverkas inte av socioekonomisk 
fördelning då statistiken tas fram per skolenhet och inte per elev. 

3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott 
ska vara återställt inom tre år efter att det uppkommit. För att inte alltför stora 
ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även överskott till en period om 
tre år. 

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 

5. Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019 /2020 är avslutat. 

Birgitte Dahlin (L) anmäler jäv. Ninni Markow (M) går in som tjänstgörande 
ersättare. 

Thomas Nerd (S), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-05-08 14 av48 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskolan utifrån barnens vistelsetid och barnens ålder. 

Skolpeng (exklusive lokalvård, vaktmästeri, lokaler för fristående 
verksamheter) inom förskolan fördelas med denna fördelning utifrån 
fyra nivåer; 

•barn 1-2 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med 
nyckel 0,7) 
•barn 1-2 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka (Fördelning med 
nyckel 1,04) 
•barn 3-5 år med vistelsetid 1-15 timmar/vecka (Fördelning med 
nyckel 0,6) 
•barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka. (Fördelning med 
nyckel 1,0) 

Lokalvård, vaktmästeri och lokaler för fristående förskolor fördelas lika 
oavsett barnets ålder eller vistelsetid. 

2. Vid fördelning av skolpeng från och med 1 juli 2019 fördela skolpeng inom 
förskoleklass och grundskolan med hänsyn tagen till föräldrars 
utbildnings bakgrund som socioekonomisk faktor. Fördelning sker genom 
att 5 % av nuvarande budget för undervisning och lek- och 
lärprodukter fördelas mellan utförarna utifrån en faktor som styrs av 
föräldrars utbildnings bakgrund. Fördelning till elever i annan kommun 
påverkas inte av socioekonomisk fördelning då statistiken tas fram per 
skolenhet och inte per elev. 

3. Enheternas över- och underskott överförs till nästkommande år. Underskott 
ska vara återställt inom tre år efter att det uppkommit. För att inte alltför 
stora ackumulerade överskott ska uppstå begränsas även överskott till en 
period om tre år. 

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av föreliggande 
resursfördelningsmodell avseende små och stora skolenheter. 

5. Utvärdering görs då verksamhetsåret 2019 /2020 är avslutat. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-05-08 15 av 48 

KS § 96 Dnr KS 000288/2019 - 200 

Exploateringsavtal med option, del av Torekov 98:1 

Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. är under färdigställande. Efter att den har 
antagits och vunnit laga kraft ska den genomföras. Genomförandet sker i två 
etapper på grund av rådande förutsättningar på platsen. Detaljplanearbetet har 
bekostats av ägaren till fastigheten Sunnan 10, Promus Livsmedel AB (numera 
Båstad Sunnan Fastighets AB), i vidare text omnämnd exploatören. 
Exploatören har genom tidigare upprättat planavtal med tillägg erhållit option 
att förvärva del av kommunens fastighet Båstad Torekov 98:1. I tillägg till 
planavtal har villkor som köpeskilling för marken, -och upplåtelseform för 
kommande bostäder fastlagts. Förevarande förslag till exploateringsavtal med 
option reglerar exploatörens och kommunens ansvar i genomförande av 
detaljplanen. Exploateringsavtalet styr villkoren för överlåtelse av del av 
Båstad Torekov 98:1. Exploateringsavtalet med option omfattar endast etapp I. 
Ett genomförande av etapp Il måste föregås av att befintlig bensinstation flyttas 
och att sanering av marken sker till nivån känslig markanvändning. Vid 
tecknande av exploateringsavtal för etapp Il ska kommunens ursprungliga krav 
om byggnation av om minst 50 % hyresrätter vidhållas och nytt beslut 
avseende försäljningspris ska fattas. Kommunen kan teckna avtal med 
exploatören men även anvisa marken i ett öppet förfarande. Under 
förutsättning att förslag till exploateringsavtal med option godkänns av 
kommunstyrelsen och exploatören uppfyller vissa villkor i avtalet kommer ett 
eller flera överlåtelseavtal upprättas av kommunen. Exploatören medges 
överlåta vissa rättigheter och skyldigheter i avtalet men endast under 
förutsättning att kommunen tecknat ny överenskommelse med övertagande 
part. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-29, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger Båstad 
Sunnan Fastighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten Båstad Torekov 
98:1 av Båstads kommun. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger 
Båstad Sunnan Fastighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten 
Båstad Torekov 98:1 av Båstads kommun. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-29. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000288/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal med option, del avTorekov 98:1 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option som ger Båstad Sunnan Fas
tighets AB rätt att förvärva delar av fastigheten Båstad Torekov 98:1 av Båstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. är under färdigställande. Efter att den har antagits och vunnit 
laga kraft ska den genomföras. Genomförandet sker i två etapper på grund av rådande förut
sättningar på platsen. 

Detaljplanearbetet har bekostats av ägaren till fastigheten Sunnan 10, Promus Livsmedel AB 
(numera Båstad Sunnan Fastighets AB), i vidare text omnämnd exploatören. Exploatören har 
genom tidigare upprättat planavtal med tillägg erhållit option att förvärva del av kommunens 
fastighet Båstad Torekov 98:1. I tillägg till planavtal har villkor som köpeskilling för marken, -
och upplåtelseform för kommande bostäder fastlagts. 

Förevarande förslag till exploateringsavtal med option reglerar exploatörens och kommunens 
ansvar i genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet styr villkoren för överlåtelse av 
del av Båstad Torekov 98:1. Exploateringsavtalet med option omfattar endast etapp I. 

Ett genomförande av etapp Il måste föregås av att befintlig bensinstation flyttas och att sane
ring av marken sker till nivån känslig markanvändning. Vid tecknande av exploateringsavtal 
för etapp Il ska kommunens ursprungliga krav ombyggnation av om minst 50 % hyresrätter 
vidhållas och nytt beslut avseende försäljningspris ska fattas. Kommunen kan teckna avtal med 
exploatören men även anvisa marken i ett öppet förfarande. 

Under förutsättning att förslag till exploateringsavtal med option godkänns av kommunstyrel
sen och exploatören uppfyller vissa villkor i avtalet kommer ett eller flera överlåtelseavtal 
upprättas av kommunen. Exploatören medges överlåta vissa rättigheter och skyldigheter i av
talet men endast under förutsättning att kommunen tecknat ny överenskommelse med överta
gande part. 

Bakgrund 
2011 startades projektet "Torekov året runt", ett EU-finaniserat leaderprojekt som tillkom med 
syfte att stärka orten Torekov. 
Som et resultat av projektet påbörjades en detaljplan för fastigheterna sunnan 10 m.fl. efter 
beslut i kommunstyrelsen den 12 september 2012. Ett planavtal tecknades med Promus Livs
medel AB, ägare till fastigheten Båstad Sunnan 10. Det tecknades också ett tilläggsavtal som 
gav Promus Livsmedel AB option att under vissa villkor få förvärva del av fastigheten Båstad 
Torekov 98:1. (2014-05-07, KS 1447 /12-315) 
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2 (2) 

Fastigheten Båstad Torekov 98:1 ägs av Båstads kommun. Bolaget Promus Livsmedel AB har 
sedan dess ändrat namn till Båstad Sunnan Fastighets AB. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med option tryggas ett styrt ge
nomförande av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. Aktuell detaljplan skapar möjligheter att för
täta Torekovs samhälle med nya bostäder och förbättra kvaliten på allmänna ytor i ett mycket 
centralt läge. Det är förvaltningens förhoppning att de nya bostäderna kommer att attrahera 
människor att bosätta sig i Torekov, liksom främja en flyttkedja inom samhället. 

Verksamhet 
Båstads kommun kommer enligt förslag till exploateringsavtal med option att ansvara för pro
jektering och utbyggnad av allmän plats inom detaljplaneområdet på exploatörens bekostnad. 
Kommunen kommer även att ansvara för projektering och utbyggnad av vatten och avloppsan
läggningar inom området. För detta åtagande måste resurser avsättas. 

Ekonomi 
I genomförandet av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl finns åtgärder som inte kan anses nödvän
diga för exploateringen (PBL 6 kap.) utan är att kategorisera som standardförbättring
ar /försköning av allmän plats. Teknik och service anser att kostnaden för dessa åtgärder förde
las mellan exploatör och kommun. Kommunens exploateringsverksamhet kommer belastas 
med ungefärligen 2 mkr, exklusive moms, en kostnad som måste lyftas till budget 2020-2021. 
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar finansieras genom uttag av anslut
ningsavgift. 
Kommunen kommer få uppskattningsvis 3,5 mkr i intäkter från försäljning av mark i etapp ett 
under åren 2020 och 2021. Försäljning av mark etapp två uppskattats generera 3-4 mkr i in
täkter. 
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar i området kommer att finansieras 
genom uttag av anläggningsavgift. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Sunnan Fastighets AB, Fredrik Brodin 
NSVA, Sara Borglin & Lina Falk 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
Bjäre Kraft, Ida Hagetorn 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal med option 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad, gata/park och NSVA 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 16 av 48 

KS§ 97 Dnr KS 001447 /2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. i Torekov- Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har varit ute på granskning under tiden 
2018-10-09 till 2018-11-06. Efter granskningen har enbart mindre 
redaktionella ändringar gjorts. Detaljplaneförslaget reglerar hela området 
med både etapp 1 och 2. Exploatören, Båstad Sunnan Fastighets AB, har 
dock förmedlat att de i ett första skede bara kommer genomföra etapp 1. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-04-11, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall, med 
följande tillägg: Kommande exploatör ska finansiera flytt av bensinmacken. 

Propositionsordning 

Hans Grönqvist (BP): Avslag till detaljplanen. Mot bakgrund av att skolan 
stängs, befolkningsprognosen visar i stort sett ingen ökning, Båstadhem ser 
ett svagt intresse för lediga lägenheter i Torekov och orten ligger inte nära 
kollektivtrafik eller arbeten. 

Bo Wendt (BP): Ur demokratisynpunkt ska detaljplanen beslutas av 
kommunfullmäktige. Detta med tanke på att ett detaljplaneförslag aldrig 
tidigare diskuterats så mycket under så lång tid. Förslaget är kontroversiellt ur 
olika synvinklar. 

Uno Johansson (C): Bifall, med följande tillägg: Planbestämmelsen i 
detaljplanen ändras så att drivmedelsförsäljning medges tills vidare. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida detaljplanen ska bifallas 
eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detaljplanen. 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA- Bifall. 
NEJ -Avslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 

2019-05-08 17 av 48 

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin [L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Mats Sjöbeck [C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

Ordföranden ställer därefter proposition på huruvida detaljplanen ska beslutas 
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen 
ska besluta i ärendet. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Kommunstyrelsen ska besluta. 
NEJ - Kommunfullmäktige ska besluta. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

2019-05-08 18 av48 

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson [M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin (L 1 X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Mats Sjöbeck (C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

Ordföranden ställer därefter proposition på Uno Johanssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Kerstin Gustafssons m f1 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande. 

2. Kommande exploatör ska finansiera flytt av bensinmacken. 

Till förmån för det tilläggsyrkande som avslogs reserverar sig 
Uno Johansson (C) och Mats Sjöbeck (C). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-11 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: B15-178 

Tjänsteskrivelse 

Till:KS 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. har varit ute på granskning under tiden 2018-10-09 till 2018-11-
06. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts. Detaljplaneförslaget 
reglerar hela området med både etapp 1 och 2. Exploatören, Båstad Sunnan Fastighets AB, har 
dock förmedlat att de i ett första skede bara kommer genomföra etapp 1. 

Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
och granskning har genomförts under tiden 2018-10-09 till 2018-11-06. 

Aktuellt 
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i granskningsutlåtandet (bilaga 4). Inför 
antagandet har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts. 

Aktuellt planförslag reglerar hela området för att uppnå planens syfte att skapa förutsättningar 
för fler helårs boende i Torekov genom att utveckla Torekovs centrum med torgbildningar och 
han delsstråk samt byggnation av en bostadshus och flerbostadshus som vänder sig till alla ål
dersgrupper. Genomförandet av detaljplanen kommer dock ske i två etapper där den första 
etappen omfattar bebyggelsen utanför bensinmackens skyddsområde. I denna etapp ligger 
macken kvar och skyddsområdet bebyggs med parkeringsplatser. Exploatören, Båstad Sunnan 
Fastighets AB, har förmedlat att de i detta skede bara kommer genomföra etapp 1. För att ge
nomföra etapp 2 måste bensinmacken flyttas vilket medför att nuvarande arrendeavtal först 
måste löpa ut Det blir därmed tidigast 2024-06-01 som etapp 2 kan genomföras och således 
även upp till då styrande politiker att besluta om detta. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till att fler bostäder i anslutning till befintliga centrumnoder och kollektiv
trafik tillskapas vilket utgör goda förutsättningar för fler helårsboende i Torekov. Totalt kan 
planen bidra till ca 55 nya lägenheter där minst hälften kommer upplåtas med hyresrätt. I 
etapp 2 möjliggörs även för två nya verksamhetslokaler mot torget i tillkommande byggnad. 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören. 



Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson - Samhällsbyggnad, Plan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta, 2019-04-11 
2. Illustrationskarta, 2019-04-11 
3. Planbeskrivning, 2019-04-11 
4. Granskningsutlåtande, 2 019-04-11 

Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
myndighetsnämndens 
förslag 

Föredragande 

2019-05-08 

KS § 98 Dnr KS 00034 7 /2019 - 800 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 

19 av 48 

Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Genom den nya lagen införs krav på försäljningstillstånd för att få sälja 
tobak och att få idka partihandel med tobak Kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och en organisation för att hantera det nya uppdraget 
behöver byggas upp. Kommunen har behov av att finansiera arbetet genom 
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen. Nya tillstånds- och tillsynsavgifter 
föreslås därför. Vidare krävs ändringar i reglementet för myndighetsnämnden. 

Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2019-04-09. 
Tjänsteskrivelse från alkohol- och tobakshandläggare Ildik6 Lundberg, 
daterad 2019-03-25, med tillhörande bilaga. 

1. Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter gällande 
handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel med 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. 
2. Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla från 
och med den 1juli2019. 
3. Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att 
gälla från och med den 1 juli 2019. 
4. Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt PKV-index. 

Samhällsbyggnads chef Roger Larsson föredrar ärendet. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 20 av48 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Myndighetsnämnden uppdras att ansvara för kommunens uppgifter 
gällande handel med tobaksvaror och örtprodukter för rökning samt handel 
med elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare enligt lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. 

2. Ansökningsavgifter för försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för sådant 
tillstånd i enlighet med myndighetsnämndens förslag fastställs att gälla 
från och med den 1 juli 2019. 

3. Tillsynsavgifter för försäljning, elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare i enlighet med myndighetsnämndens förslag 
fastställs att gälla från och med den 1 juli 2019. 

4. Avgifterna räknas upp årligen från och med oktober månad enligt 
PKV-index. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förlag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2019-05-08 21 av48 

KS § 99 DnrKS000287/2019 - 200 

Försäljning av verksamhetsmark, del av Västra Karup 1:100 

I Västra Karup finns ett ca 1,5 Ha stort område som 1981 planlades för 
ändamålet "små-industri". Området är tämligen outnyttjat, en tomt styckades 
av och såldes 1982. Båstads kommun fick i början av mars 2019 en förfrågan 
avseende tomtmark för lagerlokal med tillhörande uppställningsytor från 
Mehmnet Qerimaij, ägare till företaget Memet AB. Mehmet, vidare kallad 
köparen, var främst intresserad av en tomt inom Vistorps industriområde i 
Förslöv, men på grund av bristande tillgång presenterade teknik och service 
istället ett markområde i Västra Karup. Köparen meddelade tämligen 
omgående att han hade för avsikt att genomföra ett förvärv av markområdet. 
Den blivande verksamhetstomten i Västra Karup mäter ca 5 000 kvm och ska 
avstyckas i samband med försäljning. En lokalgata är utbyggd i området och 
tomten ansluter till denna. Vatten och avlopp samt el är framdraget. För att 
kunna avyttra tomten måste kommunen besluta om ett försäljningspris, då 
ett sådant saknas. Teknik och service föreslår att priset för det specifika 
markområdet ska vara 100 kr /kvm baserat på följande faktorer; kostnad 
för utbyggnad av infrastruktur, rådande marktaxeringsvärden jämte ett för 
området sannolikt marknadsvärde. I priset ingår inte anslutningsavgift 
för varken vatten och avloppstjänster eller el. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-03-29, 
med tillhörande bilagor. 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten 
Västra Karup 1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling 
om 100 kr per kvadratmeter. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten 
Västra Karup 1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling 
om 100 kr per kvadratmeter. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

L / 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2019-03-29. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000287 /2019 - 200 

Till: Kommunstyrelsen 

Försäljning av verksamhetsmark, del av Västra Karup 1:100 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för ca 5 000 kvm av fastigheten Västra Karup 
1:100 varigenom marken säljs till Memet AB för en köpeskilling om 100 kr per kvadratmeter. 

Sammanfattning av ärendet 
I Västra Karup finns ett ca 1,5 Ha stort område som 1981 planlades för ändamålet "små
industri". Området är tämligen outnyttjat, en tomt styckades av och såldes 1982. 
u )( / ~ 

/ 

\ 

l;11XI 

I l 
l :~ l ;t!~ l.I 09 1ö5 

1:109 1';~iJ ~ ~..,, .'1:i-i 
' '"' ''" 1liji. o , t.B2 

Miifi' '•SI 
1:1Qg 

\ 

I 
I 

1 7:~B 

VÄSTRA kARUP 

. . -
• 

. \ 
/ .. 

/ 
r 
I 

S" ·-- I 

Q:4 

li :J 

' -
17:41 >!. 11~ '1 

•. ~ 
\ 1./ OLMd tlOE ' Båstads kommun fick i början av mars 2019 en förfrågan avseende tomtmark för lagerlokal 

med tillhörande uppställningsytor från Mehmnet Qerimaij, ägare till företaget Memet AB. 
Mehmet, vidare kallad köparen, var främst intresserad av en tomt inom Vistorps industriom
råde i Förslöv, men på grund av bristande tillgång presenterade teknik och service istället ett 
markområde i Västra Karup. Köparen meddelade tämligen omgående att han hade för avsikt 
att genomföra ett förvärv av markområdet. 
Den blivande verksamhetstomten i Västra Karup mäter ca 5 000 kvm och ska avstyckas i sam
band med försäljning. En lokalgata är utbyggd i området och tomten ansluter till denna. Vatten 
och avlopp samt el är framdraget. 
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För att kunna avyttra tomten måste kommunen besluta om ett försäljningspris, då ett sådant 
saknas. Teknik och service föreslår att priset för det specifika markområdet ska vara 100 
kr /kvm baserat på följande faktorer; kostnad för utbyggnad av infrastruktur, rådande mark
taxeringsvärden jämte ett för området sannolikt marknadsvärde. I priset ingår inte anslut
ningsavgift för varken vatten och avloppstjänster eller el. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Föreslagen försäljning är en del av genomförandet av upprättad detaljplan från 1981. Det är 
positivt för Västra karups samhälle med en etablering som kan generera arbetstillfällen. 

Verksamhet 
Med utgångspunkt i att föreslagen försäljning genomförs måste en plan för åtkomst till övrig 
tomtmark i området upprättas och kostnadssättas. 

Ekononomi 
Försäljningen genrerar intäkter till kommunen om ca 500 000 kronor. Intäkterna beräknas till 
kvaltal 3 2019. 
Kommunen bör vid kommande försäljningar ansvara för att iordningställa" enklare" tillfart till 
kvarstående tomtmark med utgångspunkt i att föreslaget försäljningspris beräknats täcka 
kostnaden för utbyggnad av infrastruktur i området. 
Kommunen kommer också genom NSVA komplettera området med ytterligare anslutnings
punkter till kommande tomter. Den kostnaden ska täckas av anläggningssavgifter. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Memet AB, Mehmet Qerimaij 
NSVA, Lina Falk 
Bjäre Kraft AB, Ida Hagedorn 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 
Karta över området 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med NSVA och Bjäre kraft. 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-05-08 22 av 48 

KS § 100 Dnr KS 000324/2019 - 200 

Prospekt för tomter i Östra Karup 

Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det 
kommunala utbyggnadsområdet "Östra Karup 6:7" i enlighet med antagen 
detaljplan, och därigenom upparbetat kostnader som ska täckas, behöver 
kommunen sälja tomter i området. Tomterna i Östra Karup släpptes till 
tomtkön samtidigt som tomterna i kommunens andra område, Heden. Intresset 
för Heden har varit stort och flertalet tillgängliga tomter har sålts under 2017 
och 2018. I relation till Heden har intresset för Östra Karup varit måttligt. 
Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad gjort 
en analys av rådande förutsättningar med den input som återkopplats från de 
tomtspekulanter kommunen varit i kontakt med. Rådande marknad, läge, 
gällande planbestämmelser och tomtpris i kombination är vad förvaltningen 
uppfattar hindra en god omsättning av tomterna. Teknik och service har 
kommunicerat tre alternativa sätt att hantera kommande tomtförsäljning och 
har fått i uppdrag att ta fram ett prospekt att förmedla de exploatörer som 
anmält intresse av att bygga på kommunal mark i Båstads kommun. 
Ett förslag till prospekt har därför arbetats fram i samarbete med avdelningen 
för samhällsbyggnad. Prospektet är utformat i all enkelhet, innehållande det 
som en intressent behöver veta om området och kommande 
tilldelningsprocess. Förfarandet kan beskrivas som ett mycket förenklat 
tävlingsförfarande med några få givna förutsättningar. I det fall exploatören 
väljer att inkomma med förslag till parhus bebyggelse föreslås en rabatt om 15 
% på beslutat tomtpris, detta för att stimulera till en variation av bebyggelse 
och upplåtelseform inom området. Exploatörerna kan lämna in sina förslag till 
byggnation fram till den 30 augusti 2019, varpå ett urvalsarbete följer. 
Tilldelning av byggrätter föregås av beslut i kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-04-09, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens 
utbyggnadsområde i Östra Karup. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens 
utbyggnadsområde i Östra Karup. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 - 200 

Prospekt för tomter i Östra Karup 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna upprättat förslag till prospekt för 15 tomter inom kommunens utbyggnadsområde i 
Östra Karup. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunen under 2017 iordningställt allmän plats i det kommunala ute 
byggnadsområdet "Östra Karup 6:7" i enlighet med antagen detaljplan, och därigenom uppar
betat kostnader som ska täckas, behöver kommunen sälja tomter i området. 
Tomterna i Östra Karup släpptes till tomtkön samtidigt som tomterna i kommunens andra om
råde, Heden. Intresset för Heden har varit stort och flertalet tillgängliga tomter har sålts under 
2017 och 2018. I relation till Heden har intresset för Östra Karup varit måttligt. 

Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad gjort en analys av 
rådande förutsättningar med den input som återkopplats från de tomtspekulanter kommunen 
varit i kontakt med. Rådande marknad, läge, gällande planbestämmelser och tomtpris i kombi
nation är vad förvaltningen uppfattar hindra en god omsättning av tomterna. 
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Ett förslag till prospekt har därför arbetats fram i samarbete med avdelningen för samhälls
byggnad. Prospektet är utformat i all enkelhet, innehållande det som en intressent behöver 
veta om området och kommande tilldelningsprocess. Förfarandet kan beskrivas som ett myck
et förenklat tävlingsförfarande med några få givna förutsättningar. I det fall exploatören väljer 
att inkomma med förslag till parhus bebyggelse föreslås en rabatt om 15 % på beslutat tomt
pris, detta för att stimulera till en variation av bebyggelse och upplåtelseform inom området. 

Exploatörerna kan lämna in sina förslag till byggnation fram till den 30 augusti 2019, varpå ett 
urvalsarbete följer. Tilldelning av byggrätter föregås av beslut i kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Detaljplan 1673 vann laga kraft den 9 december 2016 och området har byggts ut på kommu
nens bekostnad under 2017. Inom området har 51 nya fastigheter bildats varav 44 tillhör Bå
stads kommun. Två tomter är förmedlade genom tomtkön och en tomt avsedd för flerbostads
hus har sålts till Gösta Bengtssons bygg AB. 
Sju olika byggherrar har visat intresse för en eller flera tomter i området men har av olika skäl 
ej fullföljt. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Östra Karup som samhälle är det kommunala bostadsområdet viktigt. Samhället har drygt 
500 invånare och med det kommunala området fullt utbyggt, med ett medeltal om två personer 
per hushåll, skulle invånarantalet öka med omkring 30 %. Ett ökat antal invånare bidrar till 
bättre underlag för service och allmänna funktioner i samhället. I det fall området skulle be
byggas med parhus kan det också medföra att en flyttkedja främjas i samhället. 
Det är kommunens ansvar att marknadsföra området och skapa goda förutsättningar byggnat
ion. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Båstads kommun har investerat ca 13,5 mkr, exkluderat vatten och avlopp, i området som ska 
täckas av intäkter från tomtförsäljning. För varje nybildad fastighet betalar kommunen årligen 
fasstighetsskatt och avgift till vägföreningen. Denna kostnad uppgår i dagsläget till ca 130 tkr, 
en kostnad som kommer att reduceras med varje tomt som säljs i området. 
Förevarande förslag till beslut skulle kunna innebära att kommunen ges möjlighet att sälja 
samtliga tomter till byggherrar som förbinder sig uppföra parhus, vilket medför att kommu
nens intäkter från tomtförsäljning i området kan bli ca 700 tkr mindre än förväntat. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till prospekt för kommunala tomter i Östra Karup 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad och NSVA 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000289/2019 - 200 

Markanvisningsavtal, Heden etapp 111, Eksjöhus 

Sida 

23 av 48 

Beskrivning av ärendet Genom tidigare beslut i kommunstyrelsen har option tilldelats och 
markanvisningsavtal upprättats för område 1,2 och 4 inom området Heden, 
etapp !Il. Det beslutades också i kommunstyreslen att option till område 3 inte 
skulle tilldelas. Anledningen till sistnämnda beslut var att exploatören med det 
vinnande bidraget för område 3 grundat sitt projekt i möjligheten att använda 
det statliga investeringsstödet för uppförande av hyresrätter. Det statliga 
investeringsstödet drogs tillbaka vid årsskiftet 2018/2019. Under våren 2019 
har det tydligt indikerats att det statliga investeringsstödet sannolikt kommer 
att återinföras för att motivera marknaden att fortsätta uppföra hyresrätter. 
Tävlings bidraget tillhörande Eksjöhus Bostad AB har utvärderats i samma 
ordning som övriga och genererade 30 poäng. Bidraget utmärker sig främst 
avseende de ekonomiska och ekologiska aspekterna men möjliggör en 
tilltalande övergång från villabebyggelse till bakomliggande, tätare bebyggelse 
med flerbostadshus. Anpassning till platsen förutsättningar har således 
beaktats väl av exploatören. Eksjöhus Bostad AB ställer sig positiva till att ingå 
ett markanvisningsavtal med kommunen som görs beroende av att det statliga 
investeringsstödet faktiskt återinförs . Förslag till markanvisningsavtal har 
därför upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer för överlåtelse av 
mark med tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp !Il. 
Markanvisningsavtalet tillämpas under byggnationsfasen och säkrar de villkor 
som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet 
innehåller en mängd villkor kopplade till ställda krav /kriterier och 
exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har kopplats till 
sanktioner. I det här specifika avtalet behöver inte kommunen inte säkra nivån 
på ingångshyran eller upplåtelseform då exploatören genom att delfinansiera 
projektet med statligt investeringsstöd åtar sig hålla en hyresnivå om 1350 
kronor /kvm BOA. Exploatören får heller inte omvandla hyresrätterna till 
bostadsrätter inom en tidperiod om 15 år. Teknik och service anser att 
utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara att 
överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark. Med 
anledning av att det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid 
avtalets ingående har sanktionen avseende färdigställandetid anpassats att 
endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt 
som borgar för att motparten infriar det som utfästs i insänt tävlings bidrag. 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, 
ansvarig hos Eksjöhus Bostad AB. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-04-04, med tillhörande bilagor. 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

2019-05-08 

Tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med 
Båstads kommun för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till 
upprättat markanvisningsavtal med Eksjöhus Bostad AB för område 3, 
Heden etapp !Il. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Bifall. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med 
Båstads kommun för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till 
upprättat markanvisningsavtal med Eksjöhus Bostad AB för område 3, 
Heden etapp !Il. 

Sida 

24 av48 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

ftp /!b 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-04. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000289 /2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal, Heden etapp 111, Eksjöhus Bostad AB 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att tilldela Eksjöhus Bostad AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun 
för område 3, Heden etapp III och godkänna förslag till upprättat markanvisningsavtal med 
Eksjöhus Bostad AB för område 3, Heden etapp III. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom tidigare beslut i kommunstyrelsen har option tilldelats och markanvisningsavtal upp
rättats för område 1,2 och 4 inom området Heden, etapp III. Det beslutades också i kommun
styreslen att option till område 3 inte skulle tilldelas. Anledningen till sistnämnda beslut var att 
exploatören med det vinnande bidraget för område 3 grundat sitt projekt i möjligheten att an
vända det statliga investeringsstödet för uppförande av hyresrätter. Det statliga investerings
stödet drogs tillbaka vid årsskiftet 2018/2019. Under våren 2019 har det tydligt indikerats att 
det statliga investeringsstödet sannolikt kommer att återinföras för att motivera marknaden 
att fortsätta uppföra hyresrätter. 

Tävlingsbidraget tillhörande Eksjöhus Bostad AB har utvärderats i samma ordning som övriga 
och genererade 30 poäng. 
Bidraget utmärker sig främst avseende de ekonomiska och ekologiska aspekterna men möjlig
gör en tilltalande övergång från villabebyggelse till bakomliggande, tätare bebyggelse med 
flerbostadshus. Anpassning till platsen förutsättningar har således beaktats väl av exploatören. 
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Eksjöhus Bostad AB ställer sig positiva till att ingå ett markanvisningsavtal med kommunen 
som görs beroende av att det statliga investeringsstödet faktiskt återinförs. Förslag till mar
kanvisningsavtal har därför upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer för överlå
telse av mark med tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp III. 
Markanvisningsavtalet tillämpas under byggnationsfasen och säkrar de villkor som inte med 
bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopp
lade till ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har 
kopplats till sanktioner. 
I det här specifika avtalet behöver inte kommunen inte säkra nivån på ingångshyran eller upp
låtelseform då exploatören genom att delfinansiera projektet med statligt investeringsstöd åtar 
sig hålla en hyresnivå om 1350 kronor/kvm BOA. Exploatören får heller inte omvandla hyres
rätterna till bostadsrätter inom en tidperiod om 15 år. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 

Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlings bidrag. 
Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Ek
sjöhus Bostad AB. 

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417 /2017-135) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petterssons 
arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Kommunstyreslen tog samtidigt beslut att inte tilldela område 3 på grund av bristande förut
sättningar. 
Markanvisningsavtal har sedan dess upprättats och godkänts för GBJ Bostadsutveckling AB och 
Karin Petterssons arkitektbyrå AB & Victurum AB genom beslut i kommunstyrelsen den 13 
mars 2019. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att Eksjö hus Bostad AB ska uppföra 36 hy
resrätter med redovisad utomhusmiljö inom område 3, Heden etapp III. Beslutet innebär också 
att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastighets bildning) 
när vissa villkor infriats. 

Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt. 
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Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens exploaterings
budget med 3, 5 mkr under 2019. 
Kostnad för utbyggnad av vatten och avloppsansläggningar i området finansieras genom uttag 
av anslutningsavgift. 
2 832 000 kronor förväntas tomtförsäljningen till Eksjöhus Bostad AB generera i intäkter 
under 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Eksjöhus Bostad AB, Johan Karlsson 
Enheten för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Tävlings bi drag Eksjö hus Bostad AB 
2. Förslag till markanvisningsavtal 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSV A. 



rllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2019-05-08 25 av 48 

KS § 102 Dnr KS 000619/2017 - 350 

Svar på motion - Ställ platser för husbilar och husvagnar 

Centerpartiet har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet 
till ställplatser för husbilar och husvagnar. Motionären vill att kommunen 
undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-04-09, 
med tillhörande bilaga. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta 
mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställ platser för husbilar 
under 2019 på Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 
2. Motionen anses besvarad. 

Gatu- och parkchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Uno Johansson (C), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M) och 
Hans Grönqvist (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP): Återremiss då föreslagen plats är olämplig. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner då att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och 
finner då att arbetsutskottets förslag bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta 
mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar 
under 2019 på Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 

2. Motionen anses besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000518/2017 - 600 

Provisoriska lokaler för Västra Karups skola 

Beskrivning av ärendet Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. 

Sida 

26 av 48 

Programhandlingar är under framtagande för kommande beslut av projektens 
omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna genomföra byggnationen krävs 
det provisoriska lokaler under byggtiden. Förvaltningen föreslår inhyrning av 
intilliggande fastighet till skolan som ägs av Bjärekraft. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Provisoriska lokaler för Västra Karups skola från teknik
och servicechef Jan Bernhardsson, 2019-04-12 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunen tecknar hyresavtal avseende Bjärekrafts f d kontors
och lagerlokaler i Västra Karup. 
2. Finansiering av hyres- och driftskostnader hänförliga till inhyrning av 
Bjärekrafts lokaler finansieras med medel som står till kommunstyrelsens 
förfogande. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Istället för att hyra förbereda köp av Bjäre krafts lokaler i syfte 
att reducera den av Samverkan för Bjäre planerade nybyggnationen av skola i 
Västra Karup. Bjäre krafts lokaler på 1 000 kvm skulle kunna användas för 
slöjd, hemkunskap, bibliotek, grupprum mm. Lokalerna som är i gott skick 
bedömer vi skulle kunna reducera nybyggnadskostnaderna med mellan 

Propositionsordning 

10-20 mkr. 

Thomas Nerd (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition Bo Wendts yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till Bo Wendts yrkande. 
NEJ - Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-05-08 

Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 9 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Mats Sjöbeck (C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 4 9 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen tecknar hyresavtal avseende Bjärekrafts f d kontors
och lagerlokaler i Västra Karup. 

27 av48 

2. Finansiering av hyres- och driftskostnader hänförliga till inhyrning av 
Bjärekrafts lokaler finansieras med medel som står till kommunstyrelsens 
förfogande 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-04-12 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Inhyrning av lokal under byggtiden av Västra Karups skola. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att kommunen teckna hyresavtal avseende Bjärekrafts f d kontors- och lagerlokaler i Västra Karup. 

1 (2) 

att finansiering av hyres- och driftskostnader hänförliga till inhyrning av Bjärekrafts lokaler finansieras med 
medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Karups skola F-6 står inför byggnation och modernisering. Programhandlingar är under framtagande för 
kommande beslut av projektens omfattning, tidplan och kostnad. För att kunna genomföra byggnationen krävs 
det provisoriska lokaler under byggtiden. Förvaltningen föreslår inhyrning av intilliggande fastighet till skolan 
som ägs av Bjärekraft. 

Bakgrund 

Västra Karups skola står inför en nybyggnation då delar av den befintliga byggnaden har nått sin tekniska livs
längd med brister som måste åtgärdas. 
Skolan har också behov att moderniseras till dagens lärmiljöer. 
Större del av skolans verksamhet bedrivs idag i skolmoduler men behov finns av ytterligare tillfälliga skolloka
ler under byggtiden. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på tillfällig skollokal under byggtiden genom inhyrning av intilliggande 
fastighet som ägs av Bjärekraft. 
Kostnader för verksamhetsanpassning, bygglov mm bedöms till 500 tkr. 
Förvaltningen har också undersökt möjligheten att hyra in ytterligare skolmoduler som ett alternativ till inhyr
ning av Bjärekrafts lokaler. Inhyrning av ytterligare skolmoduler skulle ge en ökad hyreskostnad med ca 400-
600 tkr/år och engångskostnader för etablering, montage och demontage av skolmodulerna på ca 2 500 tkr 
jämfört med inhyrning av Bjärekrafts lokaler. 

Aktuellt 
Förvaltningen håller på med framtagande av programhandlingar för nybyggnation av Västra Karups skola F-6. 
Planeringen är att programhandling, projektering och upphandling sker under 2019. Genomförande av bygg
nationen beräknas under 2020-2021. 
För att kunna utrymma och riva skolan så måste skolan ersättas med tillfälliga skollokaler. 
Delar av skolans verksamhet bedrivs redan idag i skolmoduler men det finns behov av ytterligare provisoriska 
lokaler för att kunna genomföra byggnationen. Förvaltningen föreslår inhyrning av intilliggande fastighet som 
ägs av Bjärekraft. 
Hyreskostnad för inhyrningen är 600 000 kr/år. Hyrestid är från 2019-05-01 till 2021-12-31. 
Driftkostnaden beräknas till 250 000 kr/år och kostnad för verksamhetsanpassning till 500 000 kr. 



Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
2019: Hyreskostnad 8 månader blir 400 000 kr och driftkostnaden för 8 månader blir 167 000 kr. 
2019: Kostnad för verksamhetsanpassning till 500 000 kr. 
2020: Hyreskostnad 600 000 kr och driftkostnad 250 000 kr. 
2021: Hyreskostnad 600 000 kr och driftkostnad 250 000 kr. 

2 (2) 

Finansiering av ovanstående föreslås för 2019 ske genom beviljande av driftsmedel som står till Kommunsty
relsens förfogande och för 2020 och 2021 föreslås ta med till framtida budgetbeslut. 
Utav avsatt budget till Kommunstyrelsens förfogande på 2 600 tkr är 35 tkr utnyttjat. 
Förslaget innebär att ytterligare I 067 tkr utnyttjas från budget som står till Kommunstyrelsens förfogande för 
2019. 

Jan Bernhardsson, Teknik och service 

Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomienheten 

Elisabet Edner 

Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-05-08 28 av 48 

KS § 104 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Beställning- utredning av fastighetsorganisationen 

Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av 
kommunens verksamhetsfastigheter. Tre alternativ på organisationer 
presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att 
Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera 
utredningsunderlaget. Förvaltningen föreslår tillsammans med Båstadhem att 
komplettera utredningen med ytterligare två alternativ på ägande och 
organisation. Syftet med att utöka utredningen är att uppnå en helhet av 
förvaltning och ägande av kommunens fastigheter där kommunen har 
verksamheter. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-04-17, med tillhörande bilaga. 

1. Komplettera pågående fastighetsutredning med två ytterligare alternativ 
på ägande och organisation. 
2. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir 
systerbolag till Båstadhem AB samt bildande av ett moderbolag som ägare till 
Båstadhem AB och det nya lokalbolaget. 
3. Överföra Båstadhem AB:s fastigheter där kommunen har verksamheter tex 
vårdboenden till kommunen för förvaltning och ägande i egen regi i förvaltningsform. 
4. Halva kostnaden 93 tkr för utredningen finansieras med medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Komplettera pågående fastighetsutredning med två ytterligare alternativ 
på ägande och organisation. 

2. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som 
blir systerbolag till Båstadhem AB samt bildande av ett moderbolag som 
ägare till Båstadhem AB och det nya lokalbolaget. 

3. Överföra Båstadhem AB:s fastigheter där kommunen har verksamheter 
tex vårdboenden till kommunen för förvaltning och ägande i egen regi 
i förvaltningsform. 

4. Halva kostnaden 93 tkr för utredningen finansieras med medel som står 
till kommunstyrelsens förfogande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-04-17 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000593/2016-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler -
kompletterande utredning. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att komplettera pågående fastighetsutredning med två ytterligare alternativ på ägande och organisation. 

1 (2) 

1. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir systerbolag till Båstadhem 
AB samt bildande av ett moderbolag som ägare till Båstadhem AB och det nya lokalbolaget. 

2. Överföra Båstadhem AB's fastigheter där kommunen har verksamheter tex vårdboenden till kom
munen för förvaltning och ägande i egen regi i förvaltningsform. 

att halva kostnaden 93 tkr för utredningen finansieras med medel som står till kommunstyrelsens förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Tre alternativ på organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att Båstads 
kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera utredningsunderlaget. 
Förvaltningen föreslår tillsammans med Båstadhem att komplettera utredningen med ytterligare två alternativ 
på ägande och organisation. Syftet med att utöka utredningen är att uppnå en helhet av förvaltning och ägande 
av kommunens fastigheter där kommunen har verksamheter. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-27 förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på en 
organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter utförs sedan 2011 av Båstadhem via ett förvaltningsavtal 
enligt beslut av Kommunfullmäktige 2010. 
Underlag till beslutet var en utredning utförd av Fasticon som belyste förutsättningar för en samordnad fastig
hetsförvaltning. 
Utredningen rekommenderade i första hand en överföring av definierade delar av kommunens fastighetsbe
stånd till Båstadhem AB. I andra hand rekommenderades en samordning via förvaltningsavtal med Båstadhem 
vilket Kommunfullmäktige beslutade. 
Båstadhem AB begärde 2016-12-19 uppsägning av förvaltningsavtalet för omförhandling. 
Då utredning pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter så har 
Kommunstyrelsen beslutat att förlänga nuvarande avtal att gälla t o m 2019-04-30. 

Tre alternativ på ägande och organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt 
att Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. 

Alternativen som utredningen behandlade var: 
• Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till Båstadhem AB. 
• Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för förvaltning av fastigheterna. 
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• Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan befintliga organisationer. 

Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2017-06-07 beslutades återremittera ärendet till förvaltningen med föl
jande uppdrag: 
• Genomlysa Båstads kommuns totala fastighetsbestånd. 
• Inhämta Båstadhems synpunkter på utredningen. 
• Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i Ängelholm till Båstad för att infor

mera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från Ängelholms kommun. 
• Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i handlingsplanen. 
• Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 

Förvaltningen svarade på återremissen till Kommunstyrelsens möte 2018-02-14. 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen med ytterligare uppdrag att: 
• Inhämta mer kunskap från andra aktörer. 
• Hur "låser" kommunen ägandet av fastigheterna i ett dotterbolag till Båstadhem så att de inte blir föremål 

för handel. 
• Ta fram en ekonomisk analys för ombildningskostnaden för kommunens fastigheter samt stämpelskatt 

och gör en bedömning utifrån möjliga lösningar. 

Vid ägarmöte med Båstadhem 2019-03-04 framkom förslag på att utöka utredningen med ytterligare alternativ 
på organisation och ägande av kommunens fastigheter. Förslaget är att i utredningen undersöka kostnadsmäss
iga och organisatoriska effekter av att även ta med de fastigheter som Båstadhem äger där kommunen har verk
samhet i ex vårdboenden för en större helhet. 

De tillkommande alternativen är: 
• Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt lokalbolag som blir systerbolag till Båstadhem AB 

samt bildande av ett moderbolag som ägare till Båstadhem AB och det nya lokalbolaget. 
• Överföra Båstadhem AB' s fastigheter där kommunen har verksamheter t e x vårdboenden till kommunen 

för förvaltning och ägande i förvaltningsform. 

Aktuellt 

Förvaltningen har i uppdrag att utreda olika alternativ på ägande och förvaltning av kommunens fastigheter för 
att uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning. Utredningen som avser tre alternativ är återremitte
rad till förvaltningen för komplettering. 
Vid ägmmöte med Båstadhem framkom förslag på att utöka utredningen med två ytterligare alternativ som 
innebär att alla fastigheter som kommunen har verksamhet i renodlas i en organisation och ägande. 
Utredningen innebär att ta fram kostnadsmässiga och organisatoriska konsekvenser avseende ombildnings
kostnader, stämpelskatt, LOU, fastighetsvärdering mm. 
Då samtliga alternativ innebär en ekonomisk analys för ombildningskostnader mm föreslås anlita en extern 
konsult att utföra uppdraget. Kostnaden är 186 tkr som delas lika mellan Båstadhem och kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen föreslår att 93 tkr finansieras med medel som står till Kommunstyrelsens förfogande. 

Utav avsatt budget till Kommunstyrelsens förfogande på 2 600 tkr har 35 tkr utnyttjas. 

Jan Bernhardsson, Teknik och service Elisabet Edner 

Teknik och servicechef Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem 



J,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-05-08 29 av 48 

KS § 105 Dnr KS 001485/2016 - 200 

Förlängning av förvaltningsavtalet med Båstad hem 

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

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-04-11, med tillhörande bilagor. 

Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla 
till och med 2019-12-31. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla 
till och med 2019-12-31. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-11 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 0001485-2016-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Förvaltning av kommunens fastigheter - förlängning av förvaltningsav
tal. 

Förslag till beslut 

I . Godkänna förlängning av nuvarande förvaltningsavtal att gälla till och med 2019-12-31 . 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010 att all fastighetsförvaltning inom den kommunala koncernen ska samord
nas och utföras av Båstadhem. För att reglera hur fastighetsförvaltningen ska utföras samt hur Båstadhem ska 
ersättas upprättades ett förvaltningsavtal mellan Båstadhem och kommunen. 
Förvaltningsavtalet upphör 2019-04-30. 
Förvaltningen har ett pågående utredningsuppdrag avseende hur förvaltningen av de kommunala fastigheterna 
ska bedrivas framgent. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-02-14 och gav förvaltningen i uppdrag att inhämta mer kun
skap från andra aktörer, hur "låser" kommunen ägandet av fastigheterna i ett dotterbolag till Båstadhem så att 
de inte blir föremål för handel och ta fram en ekonomisk analys för ombildningskostnaden för kommunens 
fastigheter samt stämpelskatt och gör en bedömning utifrån möjliga lösningar. 

Aktuellt 
Båstadhem har sedan 2011 förvaltat kommunens direktägda fastigheter. Förvaltningsuppdraget är reglerat i ett 
förvaltningsavtal som gäller till och med 2019-04-3 0. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016 i uppdrag till förvaltningen att utreda och komma med förslag på 
organisation för förvaltning av kommunens fastigheter. Utredningen pågår efter att Kommunstyrelsen har åter
remitterats den till förvaltningen för att kompletteras. Under tiden som utredningen pågår måste nuvarande 
förvaltningsavtal förlängas. Förvaltningen föreslår att nuvarande förvaltningsavtal förlängs att gälla till och 
med 2019-12-31. 

Konsekvenser av beslut 

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

Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Båstadhem 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets försl ag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2019-05-08 30 av 48 

KS § 106 Dnr KS 000214/2019 - 200 

Avtal om brandvattenförsörjning 

Brandposterna är en del av den kommunala infrastrukturen. Brandposter och 
anordningar för brandsläckning ska hållas funktionsdugliga. För att säkerställa 
vattenförsörjning för brandsläckning har respektive kommun genom NSV A, 
Räddningstjänsten och enskilda fastighetsägare ett ansvar. Detta avtal utgör ett 
styrande dokument för hur brandvattenförsörjningen via brandposter ska 
byggas ut, underhållas och skötas i Båstads kommun, samt hur kostnaden av 
densamma ska regleras mellan skatte- och taxefinansierad verksamhet. Avtalet 
har tagits fram gemensamt av Räddningstjänsterna inom respektive kommun 
och NSVA. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-02-28, 
med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna bilagt förslag till avtal om brandvattenförsörjning. 
2. Ge teknik- och servicechefen i uppdrag att underteckna av kommunstyrelsen 
godkänt avtal om brandvattenförsörjning. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall, med följande tillägg: Finansieringsfrågan tas upp 
i budgetprocessen 2020. 

Ordföranden ställer proposition på Kerstin Gustafssons tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna bilagt förslag till avtal om brandvattenförsörjning. 

2. Ge teknik- och servicechefen i uppdrag att underteckna av 
kommunstyrelsen godkänt avtal om brandvattenförsörjning. 

3. Finansieringsfrågan tas upp i budgetprocessen 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-28 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000214/2019 

Avtal om brandvattenförsörjning 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Att godkänna bilagt förslag till avtal om brandvattenförsörjning 
2. Att ge Teknik- och servicechefen i uppdrag att underteckna av Kommunstyrelsen 

godkänt avtal om brandvattenförsörjning 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Brandposterna är en del av den kommunala infrastrukturen. Brandposter och anordningar för 
brandsläckning ska hållas funktionsdugliga. För att säkerställa vattenförsörjning för 
brandsläckning har respektive kommun genom NSVA, Räddningstjänsten och enskilda 
fastighetsägare ett ansvar. 

Detta avtal utgör ett styrande dokument för hur brandvattenförsörjningen via 
brandposter ska byggas ut, underhållas och skötas i Båstads kommun, samt hur kostnaden av 
densamma ska regleras mellan skatte- och taxefinansierad verksamhet. 
Avtalet har tagits fram gemensamt av Räddningstjänsterna inom respektive kommun och 
NSVA. 

Aktuellt 
Överenskommelsen har upprättats mot bakgrund av att det inte har funnits en samsyn mellan 
parterna och att det har funnits skillnader mellan kommunerna inom NSVA för hur frågan 
hanteras. I flertal av kommunerna har det inte heller funnits en ekonomisk reglering och/eller 
avtal mellan den som ska underhålla och sköta brandposterna (NSVA) och huvudmannen 
(kommunen). Dokumentet avser att beskriva förutsättningarna och ansvar, samt ge riktlinjer 
för hur arbetet med anläggningen ska bedrivas. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Avtal om brandvattenförsörjning förutsätter en investerings- och driftsbudget hos den 
skattefinansierade verksamheten och den taxefinansierade verksamheten från och med 
budgetår 2020 i enlighet med den tillhörande ekonomiska överenskommelsen. 



3.2.3 Sammanställning 

Tabell 2. Prognostiserad årskostnad (kkr/år), fördelat på VA-taxa och skatt de fem första åren för 
Båstad. 

Reinvesteringar inom reinvesterings- och 
saneringsprojekt 

Löpande reinvesteringar 

Reinvestering för ej fungerade, prioriterade 
brandposter 

Drift och underhåll 

Avveckling av brandpost, enkel2 

Avveckling av brandpost, avancerad2 

Total årlig kostnad för reinvestering de 
första fem åren1 

Total årlig kostnad för reinvestering efter 

det femte året1•4 

Total årlig kostnad för drift de första fem 

åren1
•
4 

Total årlig kostnad för drift efter de första 

fem åren 1
•
4 

1 Se bilagd beräkningsark för beräkningsgången 
2 Engångskostnad 
3 Utan engångskostnad för "avveckling enkel". 
4 Hänsyn tas ej till nytillkomna brnndposter 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Räddningstjänsten 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

36 

176 225 

178 228 

44 54 

23 

40 

390 499 

212 149 

843 54 

44 54 

Avtal om brandvattenförsörjning inkl. bilaga om kostnadsfördelning/ekonomisk~ 
överenskommelse 

2 (2) 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000643/2015 - 380 

Namnsättning av friidrottsanläggning i Båstad 

Sida 

31 av48 

Beskrivning av ärendet Friidrottsanläggningen i Båstad har nyligen rustats upp. Båstad GIF, som 
disponerar anläggningen, har efter en intern namntävling föreslagit namnet 
"  Namnet  binder samman anläggningarna 
runt Örebäcken så att det är Örebäcksvallen på ena sidan bäcken och 

 på den andra sidan. Namnkommitten har till uppgift att ta 
fram förslag och bereda namnärenden till kommunstyrelsen. Namnsättningen 
ska följa kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och stavning enligt 
svenska stavningsregler. Namnkommitten har inga synpunkter på 
namnförslaget utan föreslår kommunstyrelsen att fastställa namnet 
"  

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-04-15, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Friidrottsanläggningen i Båstad ska ha namnet "  

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Friidrottsanläggningen i Båstad ska ha namnet "  

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000291/2019 - 900 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Sida 

32 av 48 

Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i januari 2017, 
vilket nu föranleder en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Lagändringen innebar bl a att det i högre grad i 
upphandlingarna ska ställas krav på miljö-, social-, och etisk hänsyn samt att 
det i högre grad ska ställas krav som främjar att även små och medelstora 
företag i större omfattning ska kunna delta i upphandlingarna. I och med 
lagändringen betonas även högre grad av innovationsupphandlingar. Detta 
tillsammans med kraven på enbart elektroniska anbud samt krav på e-faktura 
har inneburit att uppdateringar av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy är nödvändiga, där dessa punkter nu betonas ytterligare. 
Ytterligare en skillnad från tidigare lagstiftning är betoningen på livscykeltänk 
vid upphandlingar, inte enbart priset för varan eller tjänsten utan kostnaderna 
för varan eller tjänsten under hela dess livslängd ska beaktas i största möjliga 
mån vid upphandling. I samband med uppdateringen av Inköps- och 
upphandlingspolicy för Båstads kommun har en motsvarande uppdatering av 
tillämpningsanvisningarna genomförts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Ann-Helen Klasson, daterad 
2019-04-09, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 

Föredragande Upphandlingschef Ann-Helene Klasson föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall, med följande tillägg: Svenska kollektivavtals 
lika former skrivs in under Seriösa leverantörer. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Reservation 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun antas. 

Till förmån för det tilläggsyrkande som avslogs reserverar sig 
Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2019-05-08 33 av48 

KS § 109 Dnr KS 000313 / 2019 - 900 

Svar på granskning av personalenkäten 2018 

Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring 
arbetsmiljöenkäten som genomfördes på kommunkontoret 2018, som ledde till 
att kommunen och dåvarande kommundirektör gick skilda vägar. Uppföljning 
utgår från frågeställningen rörande bakgrunden till och kvalitetssäkringen av 
enkäten samt huruvida det förelåg en uppsägning av kommundirektören. 
Granskningen visar att EY sammantaget finner att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet behöver vidareutvecklas, arbetsgivaransvaret tydliggöras 
för kommundirektören och rollfördelningen mellan politik och 
tjänstemannaorganisationen behöver arbetas med. Vad gäller frågan om det 
förelåg en uppsägning av KD förekom det ingen sådan från arbetsgivarsidan. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2019-04-11. 

Tjänsteskrivelsen antas som svar på revisionens granskning av 
personalenkäten 2018. 

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M) och 
Uno Johansson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag, med bifogad 
protokollsanteckning som en del av svaret till revisionen. 

Thomas Nerd (S) och Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras till 
revisionen för att revisionen enligt kommunallagen kap. 12 § 16 gemensamt 
och snarast beslutar i jävsfrågan. Under våren 2018, då diskussionerna om 
dåvarande kommundirektören pågick som värst i kommunstyrelsen, gjorde 
revisionens dåvarande ordförande några kommentarer kring 
kommundirektören och hennes arbete. Kommentarerna spreds ganska snabbt 
eftersom det var revisionens ordförande som framförde dem och det var ett 
komplicerat och konfliktfyllt ämne. Vid ett par tillfällen redovisades revisionens 
ordförandes uppfattning, att kommundirektören "är på rätt väg", för 
kommunstyrelsen. Det rubbar förtroendet för revisionens opartiskhet i ärendet 
att revisionens ordförande gör uttalanden mitt i en process, som redan då den 
pågick bedömdes bli föremål för granskning. Därmed föreligger risken för jäv 
på revisionens ordförande enligt kommunallagens 6 kap. 28 §, punkt 5 samt 12 
kap. 14 §. Revisionens ordförandes eventuella jäv måste utredas av revisionen 
innan kommunstyrelsen fattar beslut i sakfrågan. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar avslag till återremissyrkandet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordningar 

Beslut 

2019-05-08 

Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag, med bifogad 
protokollsanteckning som en del av svaret till revisionen. 

34 av48 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner då att ärendet ska avgöras idag. Därefter frågar 
ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag, med 
bifogade protokollsanteckningar som en del av svaret till revisionen, och 
finner då att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelsen antas som svar på revisionens granskning av personal
enkäten 2018, med bifogade protokollsanteckningar som en del av svaret 
till revisionen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000313 /2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Granskning av personalenkäten 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Tjänsteskrivelsen antas som svar på revisionens granskning av personalenkäten 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring arbetsmiljö
enkäten som genomfördes på kommunkontoret 2018, som ledde till att kommunen och 
dåvarande kommundirektör gick skilda vägar. Uppföljning utgår från frågeställningen rörande 
bakgrunden till och kvalitetssäkringen av enkäten samt huruvida det förelåg en uppsägning 
av kommundirektören. 

Granskningen visar att EY sammantaget finner att det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver 
vidareutvecklas, arbetsgivaransvaret tydliggöras för kommundirektören och rollfördelningen 
mellan politik och tjänstemannaorganisationen behöver arbetas med. Vad gäller frågan om det 
förelåg en uppsägning av kommundirektören förekom det ingen sådan från arbetsgivarsidan. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har granskat den genomförda personalenkäten våren 2018 och lämnat 
förslag till förbättringar för kommunstyrelsens styrning och ledning. 

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
);> Ta ett helhetsgrepp över det systematiska arbetsmiljöarbetet 
);> Tydliggöra sitt arbetsgivaransvar för kommundirektören 
);> Initiera ett arbete kring rollfördelningen mellan politiken och tjänstemanna

organisationen 

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-05-16 med särskilt 
beaktande av ovanstående rekommendationer. 

Sedan personalenkäten 2018 har en medarbetarundersökning med extern leverantör genom
förts i hela kommunen. Resultatet av medarbetarundersökningen är kommunicerad och det 
arbetas med detta på samtliga arbetsplatser i kommunen. Aktualisering av gällande rutiner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs i samverkan med de fackliga parterna och 
skyddsombuden inom ramen för samverkansavtalet för Båstads kommun. 

En instruktion för kommundirektören har tagits fram med syftet att underlätta kommun
direktörens arbets- och ansvarsområden i relation till hela kommunstyrelsen och till 
organisationen. 



2 (2) 

Samtliga politiker har haft möjligheten att lära sig hur rollfördelningen mellan politiken och 
organisationen bör se ut med ett tydliggörande av vad-frågorna som politiken beslutar och 
hur-frågorna som organisationen genomför utifrån sina kompetenser. 

Aktuellt 
Arbetsgivaren har sedan ovannämnda ärende hunnit genomföra en medarbetarundersökning 
med en extern leverantör hela Båstads kommun. Resultatet för medarbetarundersökningen 
arbetas med i på samtliga arbetsplatser kommunen. Vidare har flera insatser vidtagits och 
pågår i syfte att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen. 

Beslutet ska expedieras till: 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Ola Andersson, Huvudskyddsombud 
Ingrid Pihlsgård, Huvudskyddsombud 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av personalenkäten 2018 

Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsen ordförande Johan Olsson Swanstein 
Kommundirektör Erik Lidberg 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Granskning av personalenkäten 2018. 

Det finns anledning att framhålla några skrivningar i underlaget från Kommunrevisionen och 

från EV. 

1 

Citat: "Huvudsakligen har granskningen genomförts genom intervjuer, då bl.a. tillgången till 

dokumentation av bakgrundsfaktorer är knapphändig." Det har framkommit att intervjuade 

personer haft med sig ett skriftligt material där händelser har dokumenterats. Detta material 

togs inte emot varför stora delar av bakgrundsfaktorerna självklart blir knapphändiga . 

Citat: "men vi bedömer att kommunstyrelsen reagerade sent på den uppkomna 

situationen." Det var inte kommunstyrelsen i sin helhet som reagerade. Det var oppositionen 

som fick agera då det inte fanns förståelse eller insikt hos de styrande i kommunstyrelsen. 

Citat: "På en mer konkret nivå genomfördes enkätundersökningen utan säkerställande av 

kvaliteten." Ledamöter i kommunstyrelsen ställde ingående frågor till representant från HR 

för att säkra kvaliteten. Svaren från tjänstepersonen tydliggjorde att frågorna var 

säkerställda och i stor grad följde frågeställningar i tidigare medarbetarundersökningar. 

Citat: "På en mer konkret nivå genomfördes enkätundersökningen utan säkerställande av 

kvaliteten. Grunden för detta var krav på att enkäten skulle genomföras med enbart interna 

resurser." Det finns inga beslut om att enbart interna resurser fick användas. 

Citat: "Vi kan konstatera att hanteringen av enkäten inte följt modellen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, vilket skapat förvirring och osäkerhet, då arbetsmiljöenkäten inte 

hanterats i linjeorganisationen utan under begreppet kommunhuset." Det finns ingen 

dokumentation av denna påstådda förvirring varken i skrivelsen från kommunrevisionen 

eller i revisionsrapporten från EV. 

Citat: "Resultatet blev att enkäten kom att ifrågasättas då enkäten riktade sig till en ny 

organisatorisk enhet, Kommunhuset." Det framgår inte vem som ifrågasatta enkäten, men 

det verkar vara revisionens uppfattning. Det är enkelt att få fram en lista över de 

medarbetare som har sin arbetsplats i Kommunhuset, då alla är registrerade på sin 

arbetsplats. 

Citat: "Den systematiska hanteringen av enkäten uteblev, därmed betydligt sämre möjlighet 

att analysera resultatet och inte heller möjlighet att se bakomliggande orsaker." Möjligen 

kan kommunrevisionen rikta kritik mot att analysen är bristfällig, men svaren i fritext visar 

tydligt på de bakomliggande orsakerna. 
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Citat: "Det är vår uppfattning att hela processen med personalenkät har handlat om i vilken 

grad styrelsen haft förtroende för kommundirektören eller inte. Det är vår uppfattning att 

styrelsen skulle hanterat frågan internt utan att lägga ut frågan till personalen." Här är det 

viktigt att påpeka att arbetsmiljöansvaret för all personal ligger på kommunstyrelsen. 

Ledamöter kontaktades av medarbetare och fackliga företrädare som var förtvivlade över 

kommundirektörens agerande i ett flertal frågor. Det ska till väldigt mycket innan 

medarbetare eller fackliga företrädare kontaktar politiker i kommunstyrelsen. Hela den 

uppkomna situationen var ytterst ovanlig och då måste man ta till ovanliga åtgärder. 

Kommunstyrelsens åtgärder kring enkäten och kommundirektörens avskiljande från tjänsten 

var nödvändig och då måste vissa brister i förfarande tolereras och försvaras. 

Slutord. 

Revisionsrapporten uppehåller sig närmast uteslutande vid detaljer som skymmer sikten för 

det verkliga problemet - nämligen att det förelåg fara i dröjsmål. 

ro~ .. 
1'1: ~~..J-71~~~ 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019-05-08 

Protokollsanteckning till l<S från Bjärepartiet - Granskning av personalenkäten 2018 

Bjärepartiet kan inte ställa upp på att det inte förelåg en uppsägning av den dåvarande 

kommundirektören. Genom att kommunstyrelsen med rösterna 8-5 förklarade sig inte 

ha förtroende för den dåvarande kommundirektören skedde en uppsägning indirekt. 

Bo Wendt 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 35 av48 

KS § 110 Dnr KS 000208/2019 - 903 

Val av representanter för färdtjänst i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Färdtjänsten i Båstads kommun har sedan tidigare överlämnats till Region 
Skåne och Skånetrafiken. Medlemmarna i samarbetet har att utse en 
politikerrådsrepresentant, kundrådsrepresentant, samt en 
tjänstemannarådsrepresentant. Representanterna är Skånetrafikens direkta 
informationskanal inom respektive råds områden. Val av representanter gäller 
tills nya representanter väljs och meddelas till Skånetrafiken. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från chef för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand, daterad 
2019-04-30, med tillhörande bilaga. 

Rustan Svensson (M) väljs till representant i Politikerrådet för färd tjänstfrågor, 
Gitte Dahlin (L) till representant i Kundrådet för färd tjänstfrågor, samt Fredrik 
Hedesand, Chef Verksamhetsstöd, till representant i Tjänstemanna rådet för 
färd tjänstfrågor hos Skånetrafiken. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Rustan Svensson (M) väljs till representant i Politikerrådet för färdtjänstfrågor, 
Gitte Dahlin (L) till representant i Kundrådet för färdtjänstfrågor, samt Fredrik 
Hedesand, ChefVerksamhetsstöd, till representant i Tjänstemannarådet för 
färdtjänstfrågor hos Skånetrafiken. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-14. 
Handläggare: Fredrik Hedesand 

Dnr: KS 000208/2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Val av representanter för färdtjänst i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att välja Rustan Svensson (M) till representant i Politiker
rådet för färdtjänstfrågor, Gitte Dahlin (L) till representant i Kundrådet för färdtjänstfrågor, 
samt Fredrik Hedesand, ChefVerksamhetsstöd, till representant i Tjänstemannarådet för färd
tjänstfrågor hos Skånetrafiken. 

Bakgrund 
Färdtjänsten i Båstads kommun har sedan tidigare överlämnats till Region Skåne och Skånetra
fiken. Medlemmarna i samarbetet har att utse en politikerrådsrepresentant, kundrådsrepre
sentant, samt en tjänstemannarådsrepresentant. 
Representanterna är Skånetrafikens direkta informationskanal inom respektive råds områden. 
Val av representanter gäller tills nya representanter väljs och meddelas till Skånetrafiken. 

Fredrik Hedesand 
Verksamhetsstöd, Kommunkontoret 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Skånetrafiken, Region Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppdatering kontaktinformation 

Samråd har skett med: 
Johan Swanstein Olsson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000122/2019 - 900 

Sida 

36 av48 

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74- Lite mer lika. 
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

Beskrivning av ärendet Regeringen har beställt en utredning av kostnadsutjämningen för kommuner 
och landsting. Slutsatserna utav utredningen är nu på remissrunda och 
eventuellt svar ska lämnas in senast den 17 maj 2019. För kommuner innebär 
remissen en inbjudan att lämna synpunkter. För Båstads kommun innebär 
förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift i till 
kostnadsutjämningen med 52 kr per invånare, vilket motsvarar 
ca 0,8 mkr om modellen gällt för beräkningsåret 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-04-17, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Båstads kommun tillstyrker förslaget. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Båstads kommun ställer sig bakom 
SKL:s remissvar. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Båstads kommun ställer sig bakom SKL:s remissvar. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

.i 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-17 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000122/2019-900 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande gällande den Remiss från Finansdepartementet - SOU 
2018:74 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommu
ner och landsting 

Förslag till beslut 

Båstads kommun tillstyrker förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beställt en utredning av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. 
Slutsatserna utav utredningen är nu på remissrunda och eventuellt svar ska lämnas in senast 
den 17 maj 2019. För kommuner innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. För Bå
stads kommun innebär förslaget utifrån dagens förutsättningar en lägre avgift i till kostnadsut
jämningen med 52 kr per invånare, vilket motsvarar ca 0,8 mkr om modellen gällt för beräk
ningsåret 2018. 

Bakgrund 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift. Kostnadsutjämningen syftar till 
att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att tillhandahålla invånar
na service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte ut
jämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är helt finansierad 
inom kommunsektorn och staten har ingen del av finansieringen (till skillnad mot inkomstut
jämningen som till största delen finansieras av staten). Det solidariska ansvaret för kostnadsut
jämningen kan ses som ett sätt att markera det kommunala självstyret. 

Utredningen fick i uppdrag att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen. I direktiven anges 
att översynen ska överväga om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större 
samhällsförändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmo
deller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att 
analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. Utredaren föreslog att förändringarna ge
nomförs år 2020, vilket ställer krav på en snabb beredning i regeringskansliet. 

Den profil som det nuvarande systemet har innebär att kostnadsutjämningen omfördelar från 
kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kom
muner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Förslagen i utredningen 
förstärker profilen. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Kostnadsutjämningen består för kommunerna av nio delmodeller och för landstingen av tre 
delmodeller. Därutöver finns en för kommunerna och landstingen gemensam delmodell avse
ende kollektivtrafik. I varje delmodell beräknas en s.k. standardkostnad för respektive kom
mun och landsting. Skillnader i ambitionsnivå, effektivitet och avgiftsuttag ska inte beaktas vid 
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beräkningen av standardkostnaden. En kommuns standardkostnader summeras till en struk
turkostnad. Om kommunens strukturkostnad är högre än den genomsnittliga strukturkostna
den i hela landet får kommunen ett kostnadsutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillna
den. Om i stället kommunens strukturkostnad är lägre än den genomsnittliga strukturkostna
den ska kommunen betala en kostnads utjämningsavgift. Denna beräkningsmetod tillämpas 
även för landstingen. 

För Båstads kommun innebär förslaget en minskad avgift om 52 kr per invånare vilket motsva
rar ca 0,8 mkr om modellen applicerats på 2018 som är jämförelse året. Utjämningen varierar 
dock varje år beroende på befolkningssammansättningen i kommunen och i landet. Under pe
rioden 2014-2018 har kostnadsutjämningsbeloppet varierat mellan 6, 9-13,8 mkr som en del 
av den totala skatteintäkts basen om 0,6 miljarder för Båstads kommun. 

Se tabell 1 för Båstads kommuns avvikelser i delmodellerna mot den genomsnittliga struktur
kostnaden. 

Tabell 1 

Båstads kommun kostnadsutjämning per invånare 2018 
Idag Förslag Förändring 

Totalt -934 -882 52 
varav 
Förskola -2172 -1967 204 
Grundskola -1528 -1439 89 
Gymnasium 55 32 -23 

Kommunal vuxenutbildning (ny) 0 -102 -102 
IFO -1586 -1536 50 
Äldreomsorg 4644 4552 -92 

Kollektivtrafik 134 196 62 

Barn och unga med utländsk bakgrund (utgår) -137 0 137 
Befolkningsförändring -171 -180 -9 

Bebyggelsestruktur -249 -251 -1 

Lön 75 -186 -261 

I kostnadsutjämningen för kommuner föreslås följande förändringar av modelluppsättningen. 
• Modellen Barn och unga med utländsk bakgrund utgår. 
• Lönemodellen tas bort som egen modell, men mer kostnadsberäkningarna för löner 

läggs in i respektive verksamhetsmodell. 
• Befolkningsförändringsmodellen tas bort som egen modell och dess delkomponenter 

fördelas till andra delmodeller. 
• Kompensationen för kraftig ökning av barn 1-5 år inkluderas i modellen Förskola, fri

tidshem och pedagogisk omsorg. 
• I modellen för äldreomsorg utgår normkostnaderna för ogifta och ersätts istället med 

normkostnader för ensamboende. 
• Kompensationen för kraftig förändring av barn 7-18 ersätts av en komponent för 

kompensation av kraftig förändring av antal barn 6-15 år som inkluderas i modellen 
Förskoleklass och grundskola. 

• En komponent för kompensation av kraftig förändring av antal unga 16-18 år som in
kluderas i modellen Gymnasieskola. 
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• Kompensationen för Eftersläppningseffekter och för Minskning av total befolkning in
kluderas i den nya delmodellen Verksamhetsövergripande kostnader. 

• Modellen för Bebyggelsestruktur fördelas till två modeller. 
• Kompensationen för Gator och vägar och Räddningstjänst inkluderas i den nya mo

dellen Infrastruktur och skydd. 
• Kompensationen för Administration, Uppvärmningskostnader och Byggkostnader in

kluderas i den nya modellen Verksamhetsövergripande kostnader. 
• En helt ny delmodell införs för Kommunal vuxenutbildning. 

Det ses som positivt att en högre grad av indexering införs i systemet vilket skapar en bättre 
aktualitet. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef, kommundirektör, finansdepartementet 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018. 7 4 - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjäm
ningen för kommuner och landsting 
Utkast SKLs remissvar kostnadsutjämningen 190412 

Samråd har skett med: 
Fredrik Hedesand 



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt ärendenr: Bilaga 1 

Avdelningen för ekonomi och styrning 

Anders Folkesson 

Måns Norberg 

2019-04-11 

19/00270 

Ert dnr: 

Kostnadsutjämningsutredningens betänkande "Lite mer lika" 
(SOU 2018:74) 

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker i huvudsak förslaget. ·
1 ~ ~ ;1, 

ff.i: 
Det bör dock först sägas att utjämningssystemen måste ses i sin helhet, d,är~9yt ät ri , .. 

viktigt att alla kommuntyper, såväl växande som krympande kommuner hr u /! 11 

förutsättningar att bedriva välfärd med god kvalitet. Sveriges Komm~her obl{ 
i!11 I/ 1'f 

Landsting har tagit fram en prognos på utjämningssystemens or;!.\~'i·delri jfig till år 
2030. Den visar att kommuner och regioner med befolkningstillväxt kommer att få ett 

:I :f l/ ,1 

avsevärt försämrat utfall framöver och färre kommuner ochef regionei· kommer betala 
väsentligt mer till betydligt fler. h''. ~~.:1111!#

1 

"#" 
Kommunerna och regionerna påverkas relativt krqftigt ~v~ <ink delar: 
inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, strukfln]bidraget samt regleringsposten, 
varav inkomstutjämningen är den största post~rt 1.i .sy.~fJmet. Utredaren har enbart haft i 
uppdrag att utreda kostnadsutjämningen, tt~ot.~ . att :s'!:t;nbandet med strukturbidraget är 
betydande, genom att strukturbidraget lH6mp~A~erar för delar som även 

11. 'lq Il• , " 
kostnadsutjämning beaktar, exemgelVi~ ,befä lkningsunderlag och tidigare 
arbetslöshetsnivå. Att enba1t ut~'.ed~ 'eÄ \~Asi~ild del av utjämningssystemet kan därför 

I ~ 11; •1 ,, i1'/l 

vara väsentligt svårare än ani $rå~~!~,r hela systemet. 
µ ·./I ., •+J/ 

Nedan vill förbundet särs1<ilt' ly~a några delar som regeringen bör överväga i det 
• Il 1111 

fo1tsatta beredmpgsar@~V(U. ~. v. 1" 

8.2 Hälso- oc~
1 

~jL,lw~idsmodellens vårdbehovsuppskattning förenklas 
11 .. ,filij 

och förbättras. '· 
·•11111 •' 

Det är~os,ih"..t. a~.:Jen nuvarande modellen med drygt 800 kostnadsceller tas bort, då 
den vai·k~n äf fomsparent eller möjlig att följa upp. Det är också positivt att 
beräknihgsunderlaget hämtats från tre regioner, inte bara Region Skåne. Kansliet 

tJ ! 

bedömer" att modellens träffsäkerhet har varit svag för regioner med ett bostadsbestånd 
som väsentligt skiljt sig mot Skånes. 

Gleshetskompensationen bygger på problematiska antaganden 

Utredaren föreslår några förändringar i gleshetskomponenten, bland annat räknas 
gleshetskompensationen upp och indexeras. Förbundet ser positivt på den föreslagna 
indexeringen. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 
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19/00270 

2019-04-11 Ert dnr: 

Själva gleshetskomponenten är dock problematisk på flera sätt. Beräkningsmodellen 
är inte transparent och bygger även fortsättningsvis huvudsakligen på drygt 20 år 
gamla antaganden: 

Bilaga 1 

Modellen utgår från att medborgarna konsumerar all hälso- och sjukvård inom 
den egna regionen, trots att bland annat sex procent av den somatiska 
slutenvården utförs av andra regioner 

Kompensation ges endast för fiktiva bassjukhus ("akutsjukhus med jourkedjor 
inom kirurgi, medicin, anestesi och röntgen, där avstånden är långa till andra 
sjukhus, även BB") med befolkningsunderlag under 100 000 invån~1t ,jpte för 
den övriga specialiserade hälso- och sjukvården. , 

11 
W •. #!i g ,, , 

U f ; I 

Kompensation för små vårdcentraler ges endast vid befolkrlingsuhderl~g under 
5 600 invånare. , d, i· ! ~ .U 

I~ I '1 w' •' 
Alla sjukresor antas göras inom den egna regionen ( och .t'il,· ~:. ?e fil~tiva 
enheterna) N &~." y h'' 

q . . ' 

Sveriges Kommuner och Landsting menar att dessa a1t~ga6Af~11 1 -6hderskattat kostnader 
som småskalighet och gleshet innebär för hälso- ocq sjukyården, inte minst för en 

•.. ,jl, Lf 

region som Gotland, vars ö-läge dessutom ytterlig'are ''fö1;dyrar hälso- och 
li1 ,// ~ ;j! 

sjukvårdsproduktionen. Dagens modell undersI~~riaiJ ytenhet när exempelvis gränsen 
för att få kompensation för små vårdcentrald satts1Nid 5 600 invånare. Den föreslagna 

, .. ~ rr,' ' 
uppräkningen lindrar visserligen probl~1ipen: PQ;\yn' de grundläggande problemen med 
antagandena och kostnadsfunktion~,rna N~1;s.tår. 

Vidare anser förbundet att kompeJsat'i~ r1'e1~ för sjukresor bör ändras. En skillnad 
/fi' ... 

mellan merkostnaderna för sj t'iktr$0l'' och övriga komponenter i gleshetsmodellen är 
att kostnadsdata för sjukre-sq1·« och~rtthbulans- och sjuktransporter samlas in årligen. 
Dessa uppgifter bör ligga1 ~q ! gri nd för utjämningen beträffande sjukresor. Dessutom 
finns ett tydligtii~amp1~lfHi ~·g1f~n behov av sjukresor och regionernas gleshet och 

~Il I ,,, 
ytstorlek, därför NYOI'.~:1 im;ånardistans ett bättre mått på behov av sjuk.resor. 

H ! i.,~ :1. 

7.6 Fortsattå" 'hl,1~jligheter att påverka IFO-modellens utfall 

SveriJ~~nf(Jimfu~·er och Landsting har under lång tid kritiserat variabeln "långvarigt 
ekono~ish bi ~tånd", eftersom den ger negativa kommunalekonomiska incitament att 
reducera:,antalet individer med långvarigt försö1jningsstöd. Det medför att kommuner 
som har höga ambitioner och är framgångsrika med sitt arbete att begränsa det passiva 
biståndstagandet får ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen med 110 000 kronor 
per individ. Det skapar negativa incitament när kommunerna förlorar ekonomiskt på 
detta, trots att åtgärderna med all sannolikhet är positiva både för individen och 
samhällsekonomin. Det är mot denna bakgrund positivt att utredaren föreslår att 
variabeln tas bmt. 

Förbundet ställer sig frågande till den föreslagna variabeln, "barn i ekonomiskt utsatta 
hushåll". Till denna variabel kvalificeras barnen antingen genom att hushållet har låga 
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inkomster eller att ekonomiskt bistånd betalats ut någon gång under året. Ekonomiskt 
bistånd förklarar majoriteten av de barn som variabeln omfattar och innefattar från 
såväl långvarigt bistånd under hela året som någon enstaka utbetalning av mindre 
belopp. Ett extra barn som faller inom variabelns definitioner ger i förslaget mer än 60 
000 kronor i utjämnings beräkningen, oavsett det utbetalda biståndets omfattning. 
Förbundet menar att detta faktum snarare ökar påverkbarheten i förslaget kontra 
befintlig utjämningsmodell , där sju månaders bistånd under ett år krävs. 

Sveriges Kommuner och Landsting anser att det är inte förenligt med 
kostnadsutjämningens principer att ytterligare öka delmodellens påverkbarhb~ . 
Förbundet anser att officiell data i stället bör användas . Ett sådant alternati~ är

11arzqe! 
barn i hushåll med inkomst under 60 procent. Förklaringsgraden s~.unke1ivi~s,~rlig'~'n 
med några procentenheter till 53 procent, men det är mindre viktigt i jämf&el~e med 
att delmodellens opåverkbarhet väsentligen stärks . 

11
, , ; H ;, Q 

11 
'" 

·H·.\· ''.W 
7.7 Viktigt att följa äldreomsorgsmodellens åldersp~,isJaP,p~r 

•# U ll )I •il , 

Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker den föreslagfl;i. 11äld1'.eÖmsorgsmodellen. 
Det är positivt att normkostnadernas indelning ändras hån 6i1vi11Sfånd till 
samboende/ensamboende. , ' " 1 

f. L 
De nya normkostnaderna bygger på en uppräkning ~v f009 års beräkningar. 
Äldreomsorgen står inför stora utmaningarna'1. uÅhta1.~nW-åringar ökar med 30 procent 
till 2025. Kommer behovet av äldreomso1~g 'V,&ra ofÖrändrat mellan de olika 
åldersgrupperna eller förändras i tak~ m'Jq r tt Hv'~längden ökar? Vår prognos för 
ätdreomsorgsmodellen pekar på eq 1</afW~t 01~ad omfördelning från dagens 9 mdkr till 
17 mdkr (år 2030). Förbundet' medar oärför att det kommer bli särskilt viktigt att följa 

0 • I lJ.J// ' •• .,., /J /r • O 

vard- och omsorgsutvecklmgen ·fo,r pe olika aldersgrupperna. 
1r il ./ ~'. ' ri I µ 

7.4 Frågetecken kring ,gyn;i,hasiemodellens programvalsfaktor 

Gymnasiemodellen s~fJ!a1~ :-~g8 ~frätt socioekonomisk variabel, även om 
ijl! fi IH 

programvalsfaktorA Ctill ~i~s del beaktar detta genom att samtliga elever tillskrivs en 
kostnad. Utre.d'~1:ens iJ1'.

1

slag förstärker programvalsfaktorns socioekonomiska prägel 
genom fltt. inklud~t'a" 16-18-åringar som inte går i gymnasiet. Därmed uppstår en risk 
att pro~.·~·~Mvalsl:f~räkningen kan komma att kompensera en kommun två gånger för 

·1 r .. fr 

samma 'individ, dels när individen inte går gymnasiet som 16-18-åring, dels när den är 
19-20 å;')'o'ch går i gymnasiet. 

7.5 Positivt att en delmodell för Kommunal vuxenutbildning införs 

SKL tillstyrker förslaget om införande av en utjämningsmodell för vuxenutbildning. 
Förbundet vill dock påtala tveksamheter vad gäller den föreslagna modellens 
indikatorer för grundläggande vuxenutbildning samt svenska för invandrare. 

En betydande andel av eleverna inom den grundläggande vuxenutbildningen läser 
svenska som andra språk. Många av dessa är högutbildade. SKL skulle önskat att 
utredningen klarlagt hur dessa elevers utbildningsbakgrund fångas i den 
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utbildningsstatistik som ligger till grund för indikatorn, och därmed hur dessa elevers 
behov av grundläggande vuxenutbildning fångas av indikatorn. 

Kostnader för nyanlända elever som deltar i svenska för invandrare bör till stor del 
vara finansierade av statsbidrag via den så kallade flyktingschablonen. SKL skulle 
önskat att utredningen klarlagt hur väl indikatorn fångar behoven hos de elever som 
kommunerna har huvudsakligt finansieringsansvar för, som till exempel 
anhöriginvandrare till personer utan flyktingbakgrund. 

7.8.2 Gator och vägar 'k 
; '' N 

Gator och vägar avviker från andra verksamheter genom betydande intäktsskilh111der 
mellan kommuner. Den nuvarande och föreslagna kompensationen beaktar ~nte d~il~a 
intäkter, främst från parkeringsavgifter. Det bör i kommande utrednii;i.ga;~ s tud~f-as om 

µ o. ''" 11 
intäkterna påverkar kommunernas strukturella behov, vilket i så faJl 1 böt· 1 ~ .n.gå i 
kostnadsutjämningen. , ~:i 

1
• .1i •· 

1r.t•r 

• • /) J' ,/; 'j' I/ w lf ,f 

9 Kollekt1vtraf1k ;I,, .. ,. 
1 

> 

SKL tillstyrker utredningens förslag på länsvis behov~ö~räl~in~'av kollektivtrafik, 
och därmed också förslaget till utjämningsmodell för,,kollekdvtrafik för regioner. 

,/· er, 

SKL kan inte bedöma utredningens förslag på kor~u'll~pVis behovsberäkning av 
kollektivtrafik för de län som inte skatteväxlat for äJ;J.drat huvudmannaskap. Flera av 
de kommuner som förslaget berör är någri~v.Jand~ts till ytan största och mest glest 

. I 

befolkade kommuner. Förbundet menat· att det är problematiskt att använda en 
B' ~ ll ,. 

statistisk ansats för att förklara ski![na'.~er i)strukturellt behov för dessa. SKL hade 
il H 11 "I 

hellre sett att en mer selektiv äns'ats ' ~nv,änts, där de specifika förutsättningarna i de 
liff 'NI' 

aktuella länen utgjort utgångspu'dkt för analysen. 
r-'!./,,H lir I 

' JI j, 

6.3 Annan modell för '~er~,Kning av merkostnader för verksamheter i 
områden med~glesL"6eby~gelse bör prövas i framtiden 

,, , lf # 

GleshetskompeJ,1,sati~Ai ~.r kanske kostnadsutjämningens svåraste dimension. Hur 
mycket dyrare~per elev är en skola med få eleverjämfört med en normalstor skola? 

'D·i ' 
Under11FJ1Jg?!alet ~1i' har gleshetskompensationen byggt på en GIS-modell som placerar 
ut fiktiva ~nh'e'.tei:: utifrån vissa antaganden, vilka får en stor påverkan på bedömd 
merkost'n~d fö

0

r gleshet. Ett annat problem med GIS-modellen är att den utgår från att 
all välfätid konsumeras inom den egna kommunen eller regionen. Sålunda beaktas inte 
Gotlands specifika förutsättningar, för att nämna ett exempel. 

Utredaren har i stort valt att behålla fle1ialet antaganden om optimal enhetsstorlek och 
enbart uppdatera med befolkningsdata och räkna upp gleshetskompensationen utifrån 
kostnadsutvecklingen i respektive verksamhet. Ett problem med detta 
tillvägagångssätt är att ingen ny empirisk analys gjo1is av hur fördyrande gleshet är. 
Det är därför svårt att bedöma hur träffsäker gleshetskompensationen är. 
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Sveriges Kommuner och Landsting anser att hela gleshetskompensationen borde ha 
genomgått en fullständig översyn, både gällande modellen och dess antagande. Med 
tanke på dess betydelse för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar anser 
Sveriges Kommuner och Landsting att en annan modell än Struktur för att beräkna 
gleshetskompensation i framtiden bör prövas. 

Utjämningssystemen måste följas systematiskt och fortlöpande 

Den svenska förvaltningsmodellen bygger på att kommunal och regional nivå har 
ansvaret för de centrala välfärdsområdena och rätt att beskatta invånarnas , 

I /• 

förvärvsinkomster. För att upprätthålla kommunalt självstyre och skapa ekonoliiisk 
!, ~ 

likvärdighet krävs att staten fördelar det generella statsbidraget genom ett ,;',, . '1 ::1 ,, • 
"' '' I ~. 

inkomstutjämningssystem och att behovsskillnaderna inom kommun- rdpekti;ve 
regionkollektivet hanteras inom ramen för kostnadsutjämningssyst~m~t ~ [ ri .. 

1 

" 

!I I ~ 11 

Denna ordning har varit positiv för stat-kommun-relationerna s~dn~n des~ /införande i 
böijan av 1990-talet. Förbundet ser därför med oro på avvik~l~er hl(\l} ·denna ordning 
under senare tid. Statsbidraget för likvärdig skola är ett såd~nt '

1

ex;~rrlpel på riktade 
~ µ w '' J bidrag som särskilt kompenserar för olika förutsättningar, vilket borde ha ingått i 

kostnadsutjämningen och det generella statsbidraget1•
1 

1 

:. , ~ 
I. I:./, 

Vissa delar av strukturbidraget är starkt kopplat till Rostnadsutjämningen, exempelvis 
'/'" ff·1 /, 

befolkningsunderlaget och kommunernas arb'etslösh,etsnivå mellan 1998 och 2002. 
Förbundet framförde i ett remissvar (dnr 201

l :4-/2297) att åtminstone det senare borde 
ha ingått i en översyn. l~, ~ . 1

'.' I:!" 
f/ n I 1/1/1' 

Kostnadsutjämningens omför?elripg kdiprrier att öka kraftigt under 2020-talet. Bara 
de demografiska effekterna fq!fy,äntas .1öka äldreomsorgsmodellens omfördelning från 
knappt 10 mdkr till 17 mdf<!r•~r 2h~o Ö 2018 års priser). Idag finns ingen kontinuerlig 
uppföljning av det kommunalelJonomiska utjämningssystemet. Det är, enligt 
förbundets mening, anmäri~nMisvät1 med tanke på att systemen omfördelar 150 
miljarder krond~· \5rJtto ~~h kommer alltså att ytterligare öka i betydelse framöver. 

/I 1 ti 11 ~ 

Finansdepa11eMentet ' 'B~höver säkerställa att systemets träffsäkerhet bevakas. Tidigare 
' rit/ 

har Sta,tsjrnntoref 
1

~aft detta uppdrag. Det är sannolikt en lämpligare ordning att 
finansd~b~itemehtet bildar ett nätverk med berörda statliga myndigheter (exempelvis 

• I il• 

SCB, S~?lverket, Socialstyrelsen och Trafikanalys) och Sveriges Kommuner och 
Landsting: Nätverket bör regelbundet följa och diskutera verksamheternas faktiska 
utveckling utifrån kostnadsutjämningens behovsbegrepp. Det finns även ett behov av 
att förenkla kostnadsutjämningen, vilket skulle kunna öka systemets legitimitet. 

Ett dylikt nätverk skulle även kunna förenkla analysarbetet för kommande 
utjämningsutredningar. Avsaknaden av löpande uppföljning gör att samtliga 
utredningar, mer eller mindre, får bö1ja från bö1jan, vilket är en stor nackdel, 
exempelvis om utredningsuppdraget är att se över hur fördyrande som småskalighet 
eller svag socioekonomi är. Det ökar också risken att utredningsarbetet snarare 
fokuserar på att statistiskt förklara kostnads- istället för behovsskillnader. 
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Beräkningssätten måste vara tydliga i förordningen 

LSS-utjämningens förordning är tydlig kring hur den beräknas och hur ofta de olika 
variablerna ska uppdateras. Detsamma kan inte sägas om förordningen om 
kommunalekonomisk utjämning, vilket medför att SCB:s arbete att beräkna utfallet 
försvåras. I det nedanstående nämns några beräkningar som behöver förtydligas i 
förordningen. 

Ett exempel på behovet av förtydligande finns exempelvis om gränspendlare ingår i 
lönemodellens variabel "arbetande utanför kommunsektorn". I utredarens förs lag till 
förordningstext har variabelns benämning ändrats från nuvarande "andelen;1 J-J n 

befolkningen över 15 år som inte arbetar i kommun eller landsting" till "ap;,ttt,l '; ~ .· -
förvärvsarbetande, ej i kommuner och landsting" Qämför sid 69 oc;h sid. '•91 J, t ~rotd att 

ill i/ j· il· 

samma begrepp sägs användas. . , 1', ~ " ff, ~ JI 

Senast tillgängliga data för gränspendlingen är från 2014 och risk~~ finn'.s att 
I ; . 

statistiken inte kommer att kunna uppdateras. Därmed riskerai;. imin således att fastna i 
,J '.t· \ 

data som inte är möjlig att uppdatera. Data för pendling till i~inlaqd 'saknas också, 
varför utredaren föreslår att den finska gränspendlingdh 'int~ liska lingå . Förordningen 

Jf !l;/.i 

måste konkretisera hur eventuell ny gränspendling~uppgift;H,11 ska hanteras. Sveriges 
Kommuner och Landsting anser att all gränspend!Jng'bör hanteras på samma sätt som 
pendling över kommungräns. ,,. ,:, I, 11 , 

Sveriges Kommuner och Landsting anse111 å-\i~n a~~ Dtredarens förslag på beräkning av 
merkostnader på grund av elevers progi·4qwalff i1 gymnasieskolemodellen bör 

r· • 11 

förtydligas. Den föreslagna berälmingen utgår, bland annat, från kommunens andel 
~ I /.1_ " 

16-18-åringar som går i gymriqsieskolary L gymnasiefrekvensen. SKL ser en risk i att 
antalet elever i gymnasiesärskofaq P,å~hkar kommunens värde för denna variabel, 
vilket skulle göra den mi~s~iJa~dJ \itifrån det variabeln antas spegla. SKL ser äv~n en 
risk att elever som läsyt: e'n. iP~l 1 av gymnasieutbildningen utomlands påverkar 

. .('; l )! ' " Il ' gymnas1e1re cven~,eq.. q; rr 

Förordningen b9i1 fdi!tydli~a om kompensationerna för regionernas löneindex 
respektive ind~*Jfcir, bemanning i glesbygd ska finansieras på samma sätt, det vill säga 
med ett 'enhetligt)t~drag för samtliga regioner. \ i, n/ ;' ~ 

/J 

1 ... 

SverigeslKommuner och Landsting 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-05-08 

KS § 112 Dnr KS 001281/2017 - 906 

Firmateckning - giro och bankräkningar 

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

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-02-22. 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 201, upphävs. 

37 av 48 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Lena Törnros 
och ekonomiadministratörer Camilla Jönsson och Pia Mattsson utses att två i 
förening, teckna kommunens bankärenden exklusive upptagande av lån och 
kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 201, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, 
ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Lena 
Törnros och ekonomiadministratörer Camilla Jönsson och Pia Mattsson 
utses att två i förening, teckna kommunens bankärenden exklusive 
upptagande av lån och kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-22 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Giro och bankräkningar 

Förslag till beslut 

I. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 201, upphävs 

1 (1) 

2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, ekonomichef 
Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom Lena Törnros och ekonomiadminist
ratörer Camilla Jönsson och Pia Mattsson utses att två i förening, teckna kommunens 
bankärenden exklusive upptagande av lån och kreditkort. Dessa regleras via delegat
ionsordningen. 

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



rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-05 -08 38 av 48 

KS § 113 Dnr KS 001280/2017 - 906 

Firmateckning- lagsökning, betalningsföreläggande mm 

Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - lagsökning, 
betalningsföreläggande mm. med anledning av ny ekonom och nya 
ekonomiadministratörer. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-02-22. 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros och 
ekonomiadministratörerna Pia Mattsson och Camilla Jönsson, 
bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, 
betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 202, upphävs därmed. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros och 
ekonomiadministratörerna Pia Mattsson och Camilla Jönsson, 
bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, 
betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 202, upphävs därmed. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-02-22 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Lagsökning, betalningsföreläggande mm. 

Förslag till beslut 

1 (1) 

I. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros och ekonomiadministratörerna Pia 
Mattsson och Camilla Jönsson, bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i 
lagsökning, betalningsföreläggande, stämningar och hänskjutningar. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 202, upphävs därmed. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning - lagsökning, betalningsföre
läggande mm. med anledning av ny ekonom och nya ekonomiadministratörer. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-05-08 39 av48 

KS § 114 Dnr KS 000632/2018 - 905 

Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser 

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

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-02-22. 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros, ekonomiadministratör 
Camilla Jönsson, utses att två i förening eller med kontrasignering av 
ekonomiadministratör Pia Mattsson, teckna av Båstads kommun 
förvaltade stiftelser. 
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 203, upphävs därmed. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ekonomichef Elisabet Ed ner, ekonom Lena Törnros, ekonomiadministratör 
Camilla Jönsson, utses att två i förening eller med kontrasignering av 
ekonomiadministratör Pia Mattsson, teckna av Båstads kommun 
förvaltade stiftelser. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 203, upphävs därmed. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2019-02-22 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Båstads kommuns förvaltade stiftelser 

Förslag till beslut 

1 (1) 

I . Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom Lena Törnros, ekonomiadministratör Camilla 
Jönsson, utses att två i förening eller med kontrasignering av ekonomiadministratör Pia 
Mattsson, teckna av Båstads kommun förvaltade stiftelser. 

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2018-09-05, § 203, upphävs därmed. 

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



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-05-08 40 av 48 

KS § 115 Dnr KS 000315/2019 - 906 

Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2018 

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

Tjänsteskrivelse från ekonom Lena Törnros, daterad 2019-04-11, med 
tillhörande bilagor. 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden, 
myndighetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden, 
myndighetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-04-11 

Handläggare: Lena Törnros 

Dnr: 000745/2018-906 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för nämnderna 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för vård- och omsorgsnämnden, myndig
hetsnämnden och utbildningsnämnden läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 
§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

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

. intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Aktuellt 

Förvaltningen redovisar här vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden och 
utbildningsnämndens uppföljning av intern kontrollplan för 2018. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, Utbildningsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och ekono
miavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Återrapportering av intern kontroll 2018, kvartal 4 för vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för myndighetsnämnden 
Uppföljning av Intern kontroll 2018 utbildningsnämnden 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000151/2019 - 900 

Svar på medborgarförslag - Beslut om 3-4:ans stängning 
ska vara ett ärende hos kommunfullmäktige 

Sida 

41 av48 

Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett 
beslutsärende i kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 19 
december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i 
budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att "successivt avveckla det 
särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till förmån för det nya vård och 
omsorgs boende i Förslöv" (Samverkan för Bjäres budget, s.3). Sakfrågan är 
även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet den 
19 december. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-10. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 

Yrkande Bo Wendt (BP): Bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition Bo Wendts yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000227 /2019 - 700 

Svar på medborgarförslag - Förtida stängning av 3-4:an 
på Bjärehemmet 

Sida 

42 av 48 

Beskrivning av ärendet Förslagsställaren vill att den förtida stängning av Bjärehemmet ska vara ett 
beslutsärende i kommunfullmäktige. Det kommunfullmäktige har att ta 
ställning till är således huruvida det ska vara ett ärende för kommunfullmäktige 
eller ej - inte om verksamheten ska avvecklas eller vara kvar. Mot bakgrund av 
att kommunfullmäktige redan behandlat ärendet genom budgetbeslutet den 19 
december 2018 föreslås att medborgarförslaget avslås. Det framkommer i 
budgetförslaget att förvaltningen får i uppdrag att "successivt avveckla det 
särskilda boendet på Bjärehemmet bland annat till förmån för det nya vård och 
omsorgs boende i Förslöv" (Samverkan för Bjäres budget, s.3). Sakfrågan är 
även föremål för debatt under den överläggning som sker i ärendet den 
19 december. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-12. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 

Yrkande Bo Wendt (BP): Bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition Bo Wendts yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget avslås. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-05-08 43 av48 

KS § 118 Dnr KS 000501/2017 - 900 

Svar på motion - Ungdomsråd i Båstads kommun 

Liberalerna motionerade den 17 april 2017 om att kommunfullmäktiges 
tidigare beslut om att inrätta ett ungdomsråd verkställs genom att avsätta 
personella och ekonomiska resurser. Ärendet återremitterades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2018 och har sedan ej varit 
föremål för vidare handläggning. Återremissen gällde finansiering av 
ungdomsrådet (250 000 kronor). Genom kommunfullmäktiges budgetbeslut 
den 19 december 2018 finns 50 000 kronor avsatta för att påbörja 
ungdomsrådets verksamhet. Mot bakgrund av det kan motionen anses vara 
besvarad. Då reglementet är framskrivet under 2015, med förarbeten redan 
under 2013, föreslås att förvaltningen får i uppdrag att åter aktualisera 
reglementet och föreslå förändringar av densamma. Arbetet med aktualisering 
av reglementet ska göras under innevarande år och sedan vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-10. 

1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att aktualisera reglementet under 2019. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 001164/2017 - 903 

Sida 

44 av48 

Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 27 oktober 2017 om att förvaltningen skulle ta 
fram förutsättningar för att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar i Båstads 
kommun under sommarlovet 2018. Liberalernas motion var förknippad med 
det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar som skulle gälla 
2018-2020. Den statliga satsningen avslutades genom riksdagens budgetbeslut 
2018 och är ej aktuell längre. Mot bakgrund av det föreslås att motionen 
avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-10. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

)usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

,qp tl 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 000370/2019 - 900 

Månadens person eller organisation 

Sida 

45 av48 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har initierat ett ärende om att 
kommunfullmäktige ska dela ut en utmärkelse, bestående av blomma och 
diplom, till månadens person eller organisation. Att lyfta fram personer eller 
organisationer sker i andra kommuner sedan en tid tillbaka, så det föreligger 
inget hinder för kommunfullmäktige att även göra det i Båstads kommun. 
Kommunfullmäktiges presidium vill att initiativet endast ska gälla under 
innevarande mandatperiod. Därefter är det efterföljande presidium som får 
initiera ett nytt ärende om presidiet vill återinföra utmärkelsen. Framtagna 
regler utgör bestämmelser för utmärkelsen och instruktion för tillämpning som 
kommunfullmäktiges presidium ska förhålla sig till. Det är av vikt att samtliga 
folkbokförda invånare har en möjlighet att nominera, varvid förslaget är att det 
kan ske såväl elektroniskt via mail som analogt via brev. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-04-29, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning 
sker från och med juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista 
kommunfullmäktige. 
2. Anta regler för månadens person eller organisation. 
3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Utmärkelsen månadens person eller organisation införs och utdelning 
sker från och med juni 2019 fram till och med mandatperiodens sista 
kommunfullmäktige. 

2. Anta regler för månadens person eller organisation. 

3. Finansiering sker inom kommunfullmäktiges ram. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 121 

Beslutsloggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-08 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Sida 

46 av48 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för maj 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 47 av 48 

KS § 122 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll nr. 4 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 

b ). Protokoll nr. 1 2019 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

c). Protokoll - Styrelsemöte nr. 1 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

d). Protokoll - Styrelsemöte nr. 1 2019 med styrelsen i NSR AB 

e ). Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB 2019-04-09 

f). Protokoll från pensionärsrådet 2019-04-11 

g). Verkställande av beslut gällande byggnation av Västra Karups skola samt 
tillsättning av politisk styrgrupp - beslut från KS au 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

KS § 123 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-03-29 

b). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-03-01 - 2019-03-31 

c ). Delegationsbeslut - Teknik- och servicechefen tom 2019-03-28 

d). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan 2019-04-15 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

48 av48 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




