
IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-10-09 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 09.00-11.45. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Ulf Jiewertz (M), ledamot 
Ninni Markow (M), tjg. ers. för Gösta Sandgren (M) 
Thomas N erd (S), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Hans Grönqvist (BP) 
Jonas Nilsson (MP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 
Uno Johansson (C), ledamot 
Rustan Svensson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Krister Lilja (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Uno Johansson. Ersättare: Ebba Krumlinde. 

en den 15 oktober 2019 kl. 09.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-10-09 

Från och med 2019-10-16 till och med 2019-11-07 

Henrik Andersson 

Sida 

1av33 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

KS § 208 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 209 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 210 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning 

KS § 211 Dnr KS 000064/2019 - 315 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) - Beslut om antagande 

KS § 212 Dnr KS 000669 /2019 - 300 
Namnsättning av platser inom Båstads hamn 

KS § 213 Dnr KS 000670/2019 - 900 
Fördelning av administrativa kostnader för Stensåns vattenråd 

KS§214 DnrKS000289/2019-200 
Markanvisningsavtal, Heden etapp III, Eksjöhus 

KS § 215 Dnr KS 000378/2019 - 200 
Uppdatering av köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3 (blivande del av Hemmeslöv 5:14) 

KS § 216 Dnr KS 001149/2016 - 200 
Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup 

KS § 217 Dnr KS 000652/2019 - 200 
Prissättning av tomter i Förslöv - Förslöv 2:4 

KS § 218 Dnr KS 000414/2019 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA för 2019 

KS§219 DnrKS000747/2019-900 
Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

KS § 220 Dnr KS 000750/2019 - 900 
Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA) 

KS § 221 Dnr KS 000585/2019 - 905 
Omfördelning i investeringsbudget avseende om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

KS § 222 Dnr KS 000648/2019 - 900 
Sammanställning - Årlig uppföljning av samverkan och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2018 

Sida 

2 av 33 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

KS § 223 Dnr KS 000695/2019 - 900 
Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 2019 

KS § 224 Dnr KS 000696/2019 - 900 
Uppföljning av uppgiftsfördelningen 

KS § 225 Dnr KS 000489 /2018 - 906 
Delårsrapport 2019-08-31 

KS § 226 Dnr KS 000046/2019 - 901 
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - förslag till ändringar 

KS § 227 Dnr KS 000084/2017 - 900 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet - förslag till ändringar 

KS § 228 Dnr KS 000349/2019 - 900 
Svar på motion - Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden 

KS § 229 Dnr KS 001044/2017 - 200 
Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads kommun 

KS § 230 Dnr KS 000619/2019- 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2020 

KS § 231 Dnr KS 000745/2019 - 900 
Demokratiutveckling - Delrapport 2 med förslag på aktiviteter 

KS § 232 Dnr KS 001181/2018 - 900 
Beslutsloggen 

KS § 233 
Delgivningar 

Dnr KS 001166/2018 - 900 

KS § 234 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

KS § 235 Dnr KS 000763/2019 - 500 
Väckt ärende - Tillfällig och permanent återvinningsanläggning 

Justerandes si naturer 

Sida 

3 av 33 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av 33 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ebba Krumlinde. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 09.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 33 

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. 

Yrkande Uno Johansson (C): Ärendet Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om 
granskning ska utgå från dagordningen. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet ska tas upp idag eller utgå 
från dagordningen och finner då att ärendet ska tas upp idag. Omröstning 
begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet ska tas upp idag. 
NEJ - Ärendet ska utgå från dagordningen. 

Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Ninni Markow (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin fL) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Ebba Krumlinde f C) X 

Jonas Nilsson (MP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 8 5 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-10-09 

Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska tas 
upp idag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende - Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA). 

Extra ärende - Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). 

Väckt ärende från Bjärepartiet - Tillfällig och permanent 
återvinningsanläggning. 

6 av 33 

Två inkomna frågor från Bjärepartiet som tas upp och besvaras muntligen i 
samband med Delårsrapport 2019-08-31: 1. Fråga om utbildningsnämndens 
ordförande samt vård- och omsorgsnämndens ordförande kan lämna 
information från sina respektive verksamhetsområden beträffande underskott 
och vidtagna åtgärder. 2. Fråga om varför budget 2020 inte först passerar 
nämnderna innan de läggs fram för beslut. 

usterandes si naturer 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 7 av 33 

KS § 210 Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Beslut om granskning 

Beskrivning av ärendet Granskningshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat 
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under samrådet har 
inga synpunkter inkommit som föranleder förslag på ändring av planens 
strategiska inriktning. Granskningshandlingen är uppdaterad med de ändringar 
som föreslås efter samrådet om översiktsplanen. Inkomna yttranden och 
kommunens kommentarer och förslag på ändringar presenteras i 
samrådsredogörelsen (bilaga 1). Planförslaget finns tillgängligt på Båstads 
kommuns hemsida. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad, daterad 2019-01-08, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag Godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under minst två 
månader. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Yrkanden Uno Johansson (C): Centerpartiet lämnar in ett separat yrkande, daterat den 
9 oktober 2019, se bilaga. 

Protokollsanteckning 

Propositionsordning 

Bo Wendt (BP): Skoltomten, Strandängsskolan, i centrala Båstad ska även 
fortsättningsvis användas för skoländamål. 

Samverkan för Bjäre önskar påpeka att beslutade bygglov, byggrätter och 
beslutade detaljplaner fortfarande gäller efter antagandet av översiktsplanen, 
samt att tidigare beslutade inriktningsdokument inte längre kommer att gälla 
som juridiskt vägledande dokument. 

Ordföranden frågar först om protokollsanteckningen kan godkännas eller inte 
och finner att den godkänts. Därefter ställer ordföranden proposition på 
yrkandena från Centerpartiet respektive Bjärepartiet och finner att dessa 
avslagits. Omröstning begärs avseende Centerpartiets yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Avslag till Centerpartiets yrkande. 
NEJ - Bifall till Centerpartiets yrkande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2019-10-09 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 2 NEJ-röster samt 4 som avstår 
enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson [M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Ninni Markow (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Ebba Krumlinde [C) X 

Jonas Nilsson (MP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 2 4 

8 av 33 

Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att avslå Centerpartiets 
yrkande. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna att Båstads kommun översiktsplan - granskningshandling och 
tillhörande konsekvensbeskrivning ställs ut för granskning under 
minst två månader. 

Mot beslutet reserverar sig Centerpartiet, se bilaga. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS KOMMUN 
l<ommuns\yrelsen 

Yrkande gällande Översiktsplan för Båstad kommun KS den 9 oktober. .Jf :~~1.o/ 
Centerpartiet har i samrådshandlingarna framfört följande: 

Centerpartiet anser inte att prioritering innebär ett totalstopp för utveckling, boende och verksamhet 
i andra delar av kommunen än där tågstationer finns. Kommunen är inte mer hållbar för att man bara 
utvecklar två av kommunens tätorter. 
Centerpartiet anser sig inte kunna står bakom att hela västra Bjäre till stor det undanhålls utveckling 
och att det är kommunal urbanisering genom att merparten av utveckling planeras i Båstad med 
Hemmeslöv och Förslöv. 
Centerpartiet anser att det ska finnas mer avsatt mark för boende i Torekov och att Lindströms backe 
i sin helhet i Västra Karup ingår. Förutom möjlighet till befolkningsökning ger det också ökat 
underlag till utveckling av kollektivtrafik och service. 
Centerpartiet anser också att fler områden från ÖP08 ska lyftas fram för att främja levande bygd i 
Rammsjö by, Torekov Solsidan och Ängalagsvägen. I Hov bör också finnas möjlighet till boende som 
också ger stöd åt kollektivtrafiken. 
För Båstads tätort ser vi också oro för att man tar död på det som idag är centrala Båstad. Det kanske 

inte direkt framgår mer än att tex skolområdet, kommunkontorsområdet och förskoleområdet är 

tänkt som förändrad/ny stadsbygd. Men det känns som om det finns tankar att stänga ner skolan, 

flytta brandstationen, flytta kommunkontoret, flytta macken, allt för att ge plats för bostäder. Kanske 

känner vi fel signaler men detta bör beaktas och i dagsläget inte markeras som stadsbygd. 

På samma sätt måste verksamhetsmark markeras i de olika tätorterna och inte bara i 

Båstad/Hemmeslöv och Förslöv. It ex Östra Karup är norr om väg 115 troligen fullt möjligt. 

Centerpartiet yrkar att: 
I Torekov mark avsätts för framtida bostadsändamål enligt ÖP08 (Solsidan, 
Ängalagsvägen och Lyckeborgsvägen/Tunbyvägen). 

I Västra Karup hela Lindströms backe avsätts för bostadsändmål, markeras som 
stadsbygd. Att därmed området tas bort som La-Lb område. 

I Rammsjö by avsätts mark för bostadsändamål enligt ÖP08. 

I Hov tillkommer mark möjlig för bostadsändamål. 

I området i centrala Båstad som markerats som stadsbygd behåller nuvarande status. 

Verksamhetsmark avsätts i alla tätorter. 

I Östra Karup området norr om väg 115 markeras som verksamhetsmark. 

Energiproduktion får ett tydligare innehåll och inriktning, t ex avsätts mark för 
solenergianläggningar. 



I kartdokumentet förändra den övergripande benämningen på T orekov och Västra 
Karup till något framåtsyftande för utveckling av dessa tätorter och inte endast för 
besöksnäringen eller som ett litet centrumområde på västra Bjäre. 

Båstad den 9 oktober 2019 
För Centerpartiet 

' I 

/ / 

I 



BÅSTADS KOMMUN 
f(ommunstyrelsen 

Reservation från Centerpartiet. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna att Båstads kommun översiktsplan

granskningshandling ställs ut för granskning enligt det underlag som föreligger. 

Allra först konstaterar vi att det inte finns något protokollsutdrag från Kommunstyrelsens AU 

där en första politisk behandling borde föreligga. Därmed blev också tiden för att ta ställning 

till föreliggande förslag väldigt kort, knappt en vecka . Eftersom inte yrkandet från oss att ta 

ur ärendet om ÖP ur dagordningen tog vi upp det vi snabbt kunde formulera genom 

yrkanden som tyvärr röstades ner. 

Det är anmärkningsvärt att partier som i sam rådsförfarandet i flera fall tyckte som 

Centerpartiet nu helt bortser från det och därmed medverkar till att delen västra Bjäre i 

Båstads kommun tappa r möjligheten att utvecklas. Varken möjliga bostadsområden eller 

verksamhetsområden avsätts i förslag till översiktsplanen (ÖP). Det gäller Västra Karup, 

Torekov, Rammsjö, Hov med omnejder. 

Den kommunala urbaniseringen tar fart. Det stärker inte heller möjligheten till bättre 

kollektivtrafik och service. Torekov räknas inte längre som annat än möjlighet till utveckling 

för besöksnäringen . Centerpartiet vill, förutom att möjliga områden för bostäder pekas ut, 

ha kvar skolan. 

I Västra l<arup är en ny skola på gång vilket vi anser kan vara bra. Däremot saknar vi de 

förutsättningar som krävs för att göra Västra l<arup levande. Det räcker inte enbart med en skola, vi 

måste även ge förutsättningarna för bosättning i Västra l<arup. Därav att vi i Centerpartiet vill ha kvar 

Lindströms backe som ett område för bostäder. Något som tyvärr ej hörsammats av M,S,L och l<D. 

Centerpartiet anser också att områden i Rammsjö för bostäder finns kvar enligt ÖP08 och att 

man ser på möjligheter i Hov att bosätta sig. 

I Båstad vill vi i dagsläget inte öppna upp området förskola, skola till stadsbyggd, utan att 

skolområdet är kvar åtminstone tills beslut tagits om skolstruktur. 

Avseende verksamhetsområde är det anmärkningsvärt att det i Östra l<arup norr om väg 115 

ej öppnas upp för möjlighet till verksamhetsområde, något som flera partier fört fram i 

samrådet. 

På klimat- och energiområdet finns inte mycket att hämta i ÖP. Det borde utvecklas och 

mark avsättas för energiproduktion, tex solenergi. 

För Centerpartiet 

Uno Johansson Ebba Krumlinde 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

KS § 211 Dnr KS 000064/2019 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) 
- Beslut om antagande 

9 av 33 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i Hemmeslöv, vid Båstads infart, ca 2,5 km öster om 
Båstads centrum. Området omfattar del av Hemmeslöv 5:9 med flera och är ca 
33 000 kvm stort, marken består främst av grusytor med begränsad växtlighet. 
Området avgränsas i nordost av dagvattendammar och i söder av Hallands
vägen. I sydost gränsar planområdet till Västkustbanan och i nordväst till 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

Inre Kustvägen och Stensån. Huvudsyftet med detaljplanen är att se över 
u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att exploatera på ett mer 
rationellt sätt med anledning av att det i gällande detaljplan finns ett mycket 
stort u-område som inte får bebyggas. Det är stort då de berörda ledningarnas 
exakta läge aldrig utreddes i samband med att gällande detaljplan (1652) 
upprättades. Det gör tomten mycket svår att nyttja. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2019-09-13, 
med tillhörande bilagor. 

Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i Hemmeslöv, 
Båstads kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2019-09-13. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i Hemmeslöv, 
Båstads kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2019-09-13. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Datum: 2019-09-13 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B17-835 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i Hem
meslöv, Båstads kommun, Skåne län - antagande 

Förslag till beslut 

• Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl. (f.d. Hemmeslöv 6:2) i Hemmeslöv, Båstads 
kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, 
daterat 2019-09-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, vid Båstads infart, ca 2,5 km öster om Båstads centrum. 
Området omfattar del av Hemmeslöv 5:9 med flera och är ca 33 000 m2 stort, marken består 
främst av grusytor med begränsad växtlighet. Området avgränsas i nordost av 
dagvattendammar och i söder av Hallandsvägen. I sydost gränsar planområdet till 
Västkustbanan och i nordväst till Inre Kustvägen och Stensån. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten 
möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt med anledning av att det i gällande detaljplan 
finns ett mycket stort u-område som inte får bebyggas. Det är stort då de berörda ledningarnas 
exakta läge aldrig utreddes i samband med att gällande detaljplan (1652) upprättades. Det gör 
tomten mycket svår att nyttja. 
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Ungefärlig avgränsning av planområdet med omgivande fastigheter. 



2 (3) 

Bakgrund 

Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 6 september 2017 § 
194. 

Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-10-31 till 2018-12-12. Efter sam
rådet sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådredogörelse, daterad 2019-05-06. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende 

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2019-06-03 till och med 2019-
07-12. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam
manställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

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

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-09-13. 

Mot bakgrund av ovanstående samt "Konsekvenser av beslut" föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9 m.fl (f.d. Hemmeslöv 6:2) i 
Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Den föreslagna förändringen möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befintlig verksamhets
mark vilket innebär god hushållning av mark. Dessutom innebär planförslaget ett effektivt 
utnyttjande av stationsnära mark Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på ett 
effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstran
det av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär också en möjlighet till att bättre nyttja planområdet 
bland annat för besöksintensiv verksamhet. En sådan verksamhet kan befolka platsen under en 
stor del av dygnet och kan komplettera utbudet på Entre Båstad. 

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

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen till att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner" kan uppfyllas. Ett mer 
rationellt nyttjande av befintlig verksamhetsmark innebär god hushållning av markresurs. 
Arbetstagare och besökare kommer att kunna pendla till arbete på ett effektivt och miljövänligt 
sätt. 
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Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom markförsäljning. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för 
tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-09-13 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-09-13 
3. Plankarta, daterad 2019-09-13 
4. Illustrationskarta, daterad 2019-09-13 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson - samhällsbyggnadschef, Olof Sellden - planchef, Susanna Almqvist - exploate
ringsingenjör 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 10 av 33 

KS § 212 Dnr KS 000669 /2019 - 300 

Namnsättning av platser inom Båstads hamn 

En ny detaljplan ska antas för del av Båstad 109:2, Båstads hamn i Båstad och i 
detta skede behöver fyra nya platsnamn antas, se kartbilaga. Samråd har skett 
med Båstad hamn och BBSS (Båstad Båt & Segelsällskap), som inkommit med 
förslag på platsnamn. Kommunens namnkommitte har utifrån inkomna 
synpunkter kommit fram till att Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, Gamla 
hamnen är lämpligt för platserna i hamnområdet. Namnkommitten bedömer 
att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och 
stavning enligt svenska stavningsregler. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla N ermark, daterad 2019-08-15, 
med tillhörande bilaga. 

Anta fyra nya platsnamn; Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, 
Gamla hamnen. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta fyra nya platsnamn; Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, 
Gamla hamnen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-15 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Namnsättning av platser inom Båstads hamn, Båstad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta: 

1 (2) 

I . att anta fyra nya platsnamn; Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, Gamla hamnen. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan ska antas för del av Båstad 109:2, Båstads hamn i Båstad och i detta skede 
behöver fyra nya platsnamn antas, se kartbilaga. 

Samråd har skett med Båstad hamn och BBSS (Båstad Båt & Segelsällskap), som inkommit med 
förslag på platsnamn. Kommunens namnkommitte har utifrån inkomna synpunkter kommit 
fram till att Stejleplatsen, Seglarplan, Badhusparken, Gamla hamnen är lämpligt för platserna i 
hamnområdet. 

Område 1 (enligt kartbilaga) föreslås fastställas till Stejleplatsen med anledning av att det re
dan i dagsläget är inarbetat och använt i folkmun. Stejleplatsen är den plats där fiskarna förr 
torkade sina nät. 

Område 2 (enligt kartbilaga) föreslås fastställas till Seglarplan. Namnet Seglarplan knyter an 
till platsen och bland annat olika seglingstävlingar. 

Område 3 (enligt kartbilaga) föreslås fastställas till Badhusparken. Parkeringsplatsen och ten
nisplanerna är en del av den gamla Badhusparken. Det finns alltid en risk med för många namn 
på en liten yta. Därför föreslås hela området benämnas som Badhusparken. 

Område 4 (enligt kartbilaga) Området kring gamla hamnbassängen har enligt Båstadhamn 
alltid kallats "Hamnen". Efter utbyggnaden av fritidshamnen har benämningen blivit "Gamla 
hamnen" för att skilja dem åt. 

Namnkommitten bedömer att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

Namnkommitten genom 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 



Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen 
Kart/GIS-enheten 
Gatu- och trafikingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se kartbilaga. 

Samråd har skett med: 
Verksamma inom Båstads hamn 
Båstadhamn (Ulf Nils son) 
Tomas Peterson 
(Båstad Båt & Segelsällskap, BBSS) Johan Mårtenson 

2 (2) 



Område 3 

Badhusparken 

Kartbilaga 

Område4 

Kartan ha; ingen rättslig verkan och 
är ett arbetsmaterial för internt bruk 

"' 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 11av33 

KS § 213 Dnr KS 000670/2019 - 900 

Fördelning av administrativa kostnader för Stensåns vattenråd 

Beskrivning av ärendet Laholms kommun har skickat över en förfrågan till Båstads och Örkelljungas 
kommuner om medfinansiering av kostnaderna för sekreterarskapet i Stensåns 
vattenråd. Laholms kommun föreslår att kostnaderna på 60 tkr per år delas lika 
mellan de tre kommunerna. Båstads kommun är medlem i den ideella 
föreningen Stensåns Vattenråd. Stensåns Vattenråd genomför viktiga med syfte 
till att höja Stensåns och Laholmsbuktens vattenkvalitet. Insatserna finansieras 
genom statliga stöd pengar och utförs med hjälp av ideella krafter. Laholms 
kommun har åtagit sig gentemot föreningen att sköta administrationen kring 
ansökningar om statligt stöd och sekreterarfunktionen i föreningen. Laholms 
kommun har föreslagit en fördelning med en tredjedel vardera för 
kommunerna. Då det är skattemedel som ska finansiera sekreterarfunktionen 
är det rimligare att fördela kostnaden per invånare. Om kommunen ska ta på 
sig kostnader för samfinansiering av sekreterarfunktionen behöver budgeten 
för hållbar utveckling tillskjutas minst 20 tkr årligen från och med 2020. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-09-11, med tillhörande bilaga. 

Kommunstyrelsen lämnar som svar till Laholms kommun att Båstads kommun 
är principiellt för att dela kostnaderna för sekreterarfunktionen i Stensåns 
vattenråd med Laholms och Örkelljungas kommuner. Fördelningen bör inte 
vara lika per kommun utan bör fördelas efter capita per kommun. Med 
hänvisning till pågående budgetprocess kan idag inga löften om 
medfinansiering lämnas. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med ändringen 
att sista meningen stryks. Tillägg: Finansiering sker från de medel 
kommunstyrelsen har till sitt förfogande. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen lämnar som svar till Laholms kommun att Båstads kommun 
är principiellt för att dela kostnaderna för sekreterarfunktionen i Stensåns 
vattenråd med Laholms och Örkelljungas kommuner. Fördelningen bör inte 
vara lika per kommun utan bör fördelas efter capita per kommun. Finansiering 
sker från de medel kommunstyrelsen har till sitt förfogande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-09-11 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-000725 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Kommunstyrelsen 

Fördelning av administrativa kostnader för Stensåns vattenråd, Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lämnar som svar till Laholms kommun att Båstads kommun är 
principiellt för att dela kostnaderna för sekreterarfunktionen i Stensåns vattenråd 
med Laholms och Örkelljungas kommuner. Fördelningen bör inte vara lika per 
kommun utan bör fördelas efter capita per kommun. Med hänvisning till pågående 
budgetprocess kan idag inga löften om medfinansiering lämnas. 

Skäl för beslut 

Budgeten för aktuellt kostnadsslag är underfinansierad idag och behöver förstär
kas innan Båstads kommun kan ta på sig ytterligare kostnader. 

Sammanfattning 

Laholms kommun har skickat över en förfrågan till Båstads och Örkelljungas kom
muner om medfinansiering av kostnaderna för sekreterarskapet i Stensåns vatten
råd. Laholms kommun föreslår att kostnaderna på 60 tkr per år delas lika mellan 
de tre kommunerna. Båstads kommun är medlem i den ideella föreningen Stensåns 
Vattenråd. Stensåns Vattenråd genomför viktiga med syfte till att höja Stensåns och 
Laholmsbuktens vattenkvalitet. Insatserna finansieras genom statliga stödpengar 
och utförs med hjälp av ideella krafter. Laholms kommun har åtagit sig gentemot 
föreningen att sköta administrationen kring ansökningar om statligt stöd och sek
reterarfunktionen i föreningen. 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 



2 (3) 

Laholms kommun har föreslagit en fördelning med en tredjedel vardera för kom
munerna. Då det är skattemedel som ska finansiera sekreterarfunktionen är det 
rimligare att fördela kostnaden per invånare. Om kommunen ska ta på sig kostna
der för samfinansiering av sekreterarfunktionen behöver budgeten för hållbar ut
veckling tillskjutas minst 20 tkr årligen från och med 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Laholms kommun har skickat över en förfrågan till Båstads och Örkelljungas kom
muner om medfinansiering av kostnaderna för sekreterarskapet i Stensåns vatten
råd. Laholms kommun föreslår att kostnaderna på 60 tkr per år delas lika mellan 
de tre kommunerna, det vill säga 20 tkr vardera. 

Båstads kommun är medlem i den ideella föreningen Stensåns Vattenråd sedan den 
ombildades 2014. Kommunen representeras av Teknik och Service genom Johan 
Mårtensson. Kommunen representeras även indirekt genom Nordvästra Skånes 
Kustvattenkommitte genom representant från kommunfullmäktige. 

Stensåns Vattenråd genomför viktiga naturvårdsinsatser inom Stensåns avrin
ningsoråde med syfte till att höja Stensåns vattenkvalitet till gagn för flora och 
fauna. Syftet är också att höja Laholmsbuktens vattenkvalitet. Insatserna finansie
ras genom statliga stödpengar och utförs med hjälp av ideella krafter. Laholms 
kommun har åtagit sig gentemot föreningen att sköta administrationen kring an
sökningar om statligt stöd och sekreterarfunktionen i föreningen. Tidsåtgången 
bedöms motsvara en tiondels tjänst, 60 tkr per år. 

Stensån rinner upp i Örkelljunga kommun och rinner genom Laholms kommun till 
åmynningen vid Laholmsbukten i Båstads kommun. Den längsta sträckan och det 
största avrinningsområdet finns inom Laholms kommun. Laholms kommun har fö
reslagit en fördelning med en tredjedel vardera för kommunerna. Då det är skatte
medel som ska finansiera sekreterarfunktionen är det rimligare att fördela kostna
den per invånare. Laholm har drygt 25 000 invånare, Båstad drygt 15 000 och Ör
kelljunga 10 000 invånare. Fördelningen skulle då istället bli att Laholm tar 50% 
(30 tkr), Båstad 30% (18 tkr) och Örkelljunga 20% (12 tkr). Detta blir 1,20 kronor 
per invånare. 

Teknik och Service har ingen budget för engagemanget i Stensåns vattenråd men 
bidrar genom naturvårdsinsatser utmed ån. 

Samhällsbyggnad har 2019 en budget för hållbar utveckling på 120 tkr. Den sum
man används till att betala avgifter till Nordvästra Skånes Kustvatten kommitte, 
Kattegatts Vattenråd och Skånes Luftvårdsförbund. Utöver detta ska kontot även 
finansiera verksamhetsområdets deltagande i olika projekt för hållbar utveckling. 
För 2019 prognostiseras ett underskott på 80 tkr. Om kommunen ska ta på sig 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsb nad bastad.se 
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kostnader för samfinansiering av sekreterarfunktionen behöver budgeten för håll
bar utveckling tillskjutas minst 20 tkr årligen från och med 2020. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Samråd har skett med: 
Johan Mårtensson, naturvårdschef, TS 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, TS 
Olof Nilsson, kanslichef, KLK 

Beslutet ska expedieras till: 
Laholms kommun 

Kopia för kännedom: Örkelljunga kommun 

Bilagor 
Förfrågan om kostnadsfördelning från Laholms kommun, inkommen 4 september 2019 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
sam hal lsbyggnad@bastad.se 

?f~""" 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 12 av 33 

KS § 214 Dnr KS 000289/2019 - 200 

Markanvisningsavtal, Heden etapp 111, Eksjöhus 

Med anledning av fortsatta otydligheter kring framtida möjligheter att söka och 
erhålla investeringsstöd jämte Eksjöhus bostad ABs bedömning att deras 
bostadsprojekt på Heden ändå kan genomföras i linje med kommunens krav på 
en hyressättning om 1 600 kronor/kvm BOA, har Teknik och service upprättat 
förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjöhus bostad AB. Markanvisnings
avtalet innehåller de villkor kommunen ställer för överlåtelse av mark med 
tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp lil och ersätter till alla delar 
det föregående. Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med och 
undertecknats av ansvarig hos Eksjöhus bostad AB. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-09-02, med tillhörande bilagor. 

Godkänna upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjöhus 
bostad AB avseende område 3, Heden etapp lll. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjöhus 
bostad AB avseende område 3, Heden etapp lll. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-02. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000289 /2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal, Heden etapp 111, Eksjöhus 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjö hus bostad AB avseende 
område 3, Heden etapp III. 

Sammanfattning av ärendet. 
Med anledning av fortsatta otydligheter kring framtida möjligheter att söka och erhålla inve
steringsstöd jämte Eksjö hus bostad ABs bedömning att deras bostadsprojekt på Heden ändå 
kan genomföras i linje med kommunens krav på en hyressättning om 1 600 kronor/kvm BOA, 
har Teknik och service upprättat förslag till nytt markanvisningsavtal för Eksjö hus bostad AB. 

Markanvisningsavtalet innehåller de villkor kommunen ställer för överlåtelse av mark med 
tillhörande byggrätt inom område 3, Heden etapp III och ersätter till alla delar det föregående. 
Markanvisningsavtalet tillämpas under byggnationsfas såväl som förvaltningsfas 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. 

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. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med och undertecknats av ansvarig hos 
Eksjö hus bostad AB. 



2 (2) 

Bakgrund 
Den 8 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Eksjö hus bostad AB option och god
känna upprättat förslag till markanvisningsavtal för område 3, Heden etapp III. Markanvis
ningsavtalet försågs med en återgångsklausul för det fall att det förväntade återinförandet av 
investeringsstödet för byggnation av hyresrätter skulle utebli. 
Investeringsstödet återinfördes som förväntat men begränsades att avse ansökningar inkomna 
innan årsskiftet 2018/2019. Ett nytt beslut förväntas komma om framtida stöd under hösten 
2019. För Eksjöhus bostad AB innebär rådande läge att man inte säkert kan räkna med att bli 
beviljade stöd för planerad byggnation. 

Aktuellt 
Exploateringsområdet Heden etapp III är under utbyggnad och fastighets bildning pågår. 

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 delområde 3, Heden etapp III. 
Kommunen godtar att högsta ingångshyran för de färdigställda hyresrätterna blir 1600 
kr/kvm BOA 
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (un
der 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. 

Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens exploaterings
budget med 3, S 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 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Tävlings bidrag Eksjö hus bostad AB 
2. Förslag till nytt markanvisningsavtal 

Samråd har skett med: 
Ärendet har sedan tidigare samråtts med enheten för samhällsbyggnad och NSV A. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 215 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 000378/2019 - 200 

Uppdatering av köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3 
(blivande del av Hemmeslöv 5:14) 

Sida 

13 av 33 

Beskrivning av ärendet Den 4 juni 2019 godkändes förslag till köpehandling för del av Hemmeslöv 5:3, 
blivande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom Båstads kommun gavs möjlighet 
att förvärva 3,8 ha framtida verksamhetsmark av Båstad Tuvelyckan AB. För 
köpets fullbordan krävdes fastighets bildning, vilket kommunen i enlighet med 
vad som avtalats i köpeavtalets§ 8 ansökte om hos lantmäterimyndigheten. 
Lantmäterimyndigheten återkopplade till kommunen med invändningar kort 
efter att de mottagit ansökan. Lantmäterimyndigheten anser att Båstad 
Tuvelyckan AB inte har rätt att ingå köpeavtal för överlåtelse av mark de själva 
förvärvar genom överenskommelse om fastighetsreglering, 5 kap. 18 § 3 pkt 
FBL. Hade Båstad Tuvelyckan AB istället utformat sitt pågående förvärv som ett 
köp, fullbordat genom fastighets bildning, hade lantmäterimyndigheten kunnat 
handlägga kommunens ansökan så som förutsatt. Teknik och service har med 
ledning av rekommendationer från lantmäterimyndigheten och i samförstånd 
med Båstad Tuvelyckan AB upprättat ett nytt köpeavtal för det markområde 
som det ursprungliga omfattat. I det nya köpeavtalet har hänvisningar till 
Hemmeslöv 5:3 och förrättning M18787 tagits bort och köpeavtalet kan 
formellt ingås först när förrättning M18787 vunnit laga kraft. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-08-28, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Godkänna nytt köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:14. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna nytt köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5: 14. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-28. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyreslen besluta 
att godkänna nytt köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:14. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 juni 2019 godkändes förslag till köpehandling för del av Hemmeslöv 5:3, blivande del av 
Hemmeslöv 5:14, varigenom Båstad kommun gavs möjlighet att förvärva 3,8 ha framtida verk
samhetsmark av Båstad Tuvelyckan AB. 

För köpets fullbordan krävdes fastighets bildning, vilket kommunen i enlighet med vad som 
avtalats i köpeavtalets § 8 ansökte om hos lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten 
återkopplade till kommunen med invändningar kort efter att de mottagit ansökan. Lantmäte
rimyndigheten anser att Båstad Tuvelyckan AB inte har rätt att ingå köpeavtal för överlåtelse 
av mark de själva förvärvar genom överenskommelse om fastighetsreglering, 5 kap. 18 § 3 pkt 
FBL. Hade Båstad Tuvelyckan AB istället utformat sitt pågående förvärv som ett köp, fullbordat 
genom fastighets bildning, hade lantmäterimyndigheten kunnat handlägga kommunens ansö
kan så som förutsatt. 

Teknik och service har med ledning av rekommendationer från lantmäterimyndigheten och i 
samförstånd med Båstad Tuvelyckan AB upprättat ett nytt köpeavtal för det markområde som 
det ursprungliga omfattat. I det nya köpeavtalet har hänvisningar till Hemmeslöv 5:3 och för
rättning M18787tagits bort och köpeavtalet kan formellt ingås först när förrättning M18787 
vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Båstads kommun har förhandlat sig till möjlighet att förvärva strategiskt belägen mark av Bå
stad Tuvelyckan AB. Köpeavtal ingicks efter beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2019. Köpet 
gjordes beroende av att förrättning M18787 genomfördes varigenom Båstad Tuvelyckan AB 
gjordes till lagfarna ägare av det aktuella markområdet. 

Aktuellt 
Datum för lagakraftvunnen förrättning M18787bevakas. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstad Tuvelyckan AB 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ingånget köpeavtal 
2. Förslag till reviderat köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:14 

Samråd har skett med: 
Lantmäterimyndigheten, Ruth Larsson. Båstad Tuvelyckan AB, Anders Börjesson. 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 

KS § 216 Dnr KS 001149/2016 - 200 

Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov 
i Östra Karup 

14 av 33 

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. Teknik och service har tillsammans med 
avdelningen för samhällsbyggnad tagit fram en alternativ fastighetsindelning 
för dessa tomter. Konsekvensen av den alternativa fastighetsindelningen, och 
också vad teknik och service förordar, är att de 15 aktuella fastigheterna 
ombildas till 13 något större genom lantmäteriförrättning. Teknik och service 
anser det skäligt att prissättningen på obokade tomter i området justeras att 
kompensera intäktsbortfallet som uppstår i samband med förordad åtgärd. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-09-18, med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna upprättat förslag till ny fastighetsindelning avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:38 - 6:52. 
2. Godkänna nytt förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till ny fastighetsindelning avseende fastigheterna 
Östra Karup 6:38 - 6:52. 

2. Godkänna nytt förslag till prissättning för ej bokade fastigheter i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 15 av 33 

KS § 217 Dnr KS 000652/2019 - 200 

Prissättning av tomter i Förslöv - Förs löv 2:4 

Teknik och service har i samråd med avdelningen för samhällsbyggnad tagit 
fram ett förslag till kommande fastighetsindelning/prissättning för 
exploateringsområdet "Förslövs Ängar". Området som är under utbyggnad 
kommer att generera 32 bostadstomter som ska fördelas till kommunens 
tomtkö 2020. Teknik och service har i förslag till prissättning åsatt tomterna 
försäljningsvärden i spannet 350 tkr - 450 tkr baserat på storlek och läge. 
Priserna har således differentierats för att skapa bättre förutsättningar för 
kommunen att snabbt omsätta samtliga tomter. Prissättningen är 
marknadsmässig och en oberoende värdering har genomförts parallellt med 
kommunens egen för att befästa tomternas sannolika värde på marknaden. 
Föreslagen prissättning kommer att generera försäljningsintäkter om 13 mkr. 
I tomtpriset ingår inte anslutning till det kommunala VA-nätet. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-08-21, med tillhörande bilaga. 

Godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det kommunala 
exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna föreslagna försäljningspriser för 32 tomter i det kommunala 
exploateringsområdet Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 16 av 33 

KS § 218 Dnr KS 000414/2019- 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 
investeringsbudgeten VA för 2019. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-09-16, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget 
VAför2019. 

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget 
VA för 2019. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-1 6 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000414/2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1 (2) 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investerings budgeten 
VA för 2019. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11§49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investerings budget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Aktuellt 
Följande omfördelningar /omprioriteringar i gällande investerings budget VA för 2019, efter 
budgetuppföljning för tertial 2, är nu aktuella att fatta beslut om: 

Årsbudget Prognos Avvikelse 
mot budget 

Kod Projekt 2019 2019 2019 
6962 Fjärdingsmansvägen -550 -630 -80 

6995 Nya serviser, reinvestering -1400 -2 200 -800 

6079 Relining spillvatten -1500 -1000 500 

6014 Åtgärder enligt saneringsplan -500 -120 380 

Total avvikelse: 0 

Kommentar/ Anledning: 

6962 Fjärdingsmansvägen: 
Ökade kostnader för avslutsaktivitet än tidigare beräknat. 

6995 Nya serviser. reinvestering: 
Större behov av reinvestering i serviser än tidigare beräknat. 



2 (2) 

6079, Relining Spillvatten: 
Andelen ledningar som relinas minskas då det prioriterade objektet vid Midsommarvägen 
kommer att utföras med schakt ett par år fram i tiden vilket utredning visats vara att föredra. 

6014. Åtgärder enligt saneringsplan: 
Åtgärder enligt saneringsplan har inte preciserats i den utsträckning att denna ram kommer 
att arbetas upp under året. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P2 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

KS § 219 DnrKS000747/2019 - 900 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA) 

17 av 33 

Beskrivning av ärendet Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA). Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma 
som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. I§ 11 anges att NSVA 
skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta 
bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom 
fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Att förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in som 
delägare i NSVA AB. 
2. Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga 1. 
3. Att ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds delägarskap i 
bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att förklara sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in 
som delägare i NSVA AB. 

2. Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga 1. 

3. Att ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 220 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 000750/2019 - 900 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning 
för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Sida 

18 av 33 

Beskrivning av ärendet I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och 
Bolagsordning. Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som 
fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. Frågan har hanterats på bolagets 
Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på TED (Teknisk Ekonomisk 
Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar) under 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-04, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
förNSVAAB. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Att godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
för NSVA AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 

KS § 221 Dnr KS 000585/2019 - 905 

Omfördelning i investeringsbudget avseende om- och 
tillbyggnad av Förslövs skola 

19 av 33 

Förvaltningen har i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram förslag på 
omfördelning av investeringsmedel i investeringsbudgeten för 2019. 
Anledningen är att projektet om- och tillbyggnad av Förslövs skola har behov 
av ytterligare medel för 2019 för att projektet ska kunna genomföras enligt 
planerad tidplan. Behovet av att omfördela medel beror på att delar av 
ombyggnationen tidigareläggs till 2019 för att underlätta kommande 
byggnation, oförutsedda förändringar i pågående byggnation och kostnader för 
att starta upphandlad entreprenad av tillbyggnaden av skolan. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-09-13. 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget 
för 2019. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget 
för2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-13 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: Klicka här för att ange tex t. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Omfördelning i investeringsbudget avseende om -och tillbyggnad av 
Förslövs skola. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget för 2019. 

Sammanfattning av ärende 
Förvaltningen har i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram förslag på omfördelning av 
investeringsmedel i investeringsbudgeten för 2019. Anledningen är att projektet om- och 
tillbyggnad av Förslövs skola har behov av ytterligare medel för 2019 för att projektet ska 
kunna genomföras enligt planerad tidplan. 

1 (2) 

Behovet av att omfördela medel beror på att delar av ombyggnationen tidigareläggs till 2019 
för att underlätta kommande byggnation, oförutsedda förändringar i pågående byggnation och 
kostnader för att starta upphandlad entreprenad av tillbyggnaden av skolan. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-21§181 beslutades att förvaltningen får i 
uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad investerings budget för 2019 med 12 
mkr. Beslutad budget för 2019 är 25 000 tkr. 
Stor del av ombyggnaden av befintliga delar av skolan är genomförd. Entreprenaden för 
tillbyggnaden är upphandlad och entreprenör har tilldelats uppdraget. 
Kostnadsprognosen för 2019 är 37 000 tkr vilket innebär att ytterligare 12 000 tkr behövs 
under 2019 för att kunna genomföra byggnationen enligt tidplan. 

Aktuellt 
Följande omfördelningar i gällande investeringsbudget för 2019 föreslås: 

Årsbudget Prognos Avvikelse 
mot budget 

Kod Projekt 2019 2019 2019 
7019 Om- och tillbyggnad -24992 -37000 -12 008 

Förslövsskola F-6 
3003 Kattegatts I eden -3500 200 3700 

4941 Lejontrappan -1676 -300 1376 

7022 Ny skola Båstad- -500 -200 300 
Hem mes löv F-6 

7023 Om- tillbyggnad förskola -500 -50 382 
Båstad (Äppel byn) 

8102 Övriga markinköp -8000 -1750 6250 

Total avvikelse: 0 



2 (2) 

Kommentar/ Anledning: 

3003 Kattegattsleden: 
Projektet slutfördes 2018 och är slutredovisat 2019. 

4941 Lejontrappan: 
Utredning om vilken omfattning som trappan ska restaureras pågår vilket ger en osäker 
kostnadsprognos. Anbudsförfrågan kommer att genomföras under hösten. Nya medel äskas i 
investeringsbudget 2020. 

7022 Ny skola Båstad-Hemmeslöv F-6: 
Utredning är påbörjad. Detaljplanarbete i Hemmeslöv pågår. Mindre behov av kostnader för 
förstudie under 2019. 

7023 Om- tillbyggnad förskola Båstad (Äppelbyn): 
Utredning påbörjad. Mindre behov av kostnader för förstudie under 2019. 

8102 Övriga markinköp: 
Planerade markinköp är genomförda under 2019. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och Servicechef 

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

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 

KS § 222 Dnr KS 000648/2019 - 900 

Sammanställning -Årlig uppföljning av samverkan 
och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 

20 av 33 

Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001 :1 krav på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att undersöka hur 
samverkansarbetet fungerar i Båstads kommun. Sedan 2019 görs den årliga 
uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet genom en 
webbenkät som skickades ut för 2019 verksamhetsområdesövergripande 
samverkans grupper. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2019-09-11, med 
tillhörande bilagor. 

Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 läggs 
till handlingarna. 

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 läggs 
till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-09-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000648/2019 

Till : Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chefssekreterare Petra Boakes 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Ingrid Pihlsgård 
Huvudskyddsombud Jan Nilsson 
Huvudskyddsombud Jonas Appelgren 

Tjänsteskrivelse 

Sammanställning -Årlig uppföljning av samverkan och det systema
tiska arbetsmiljöarbetet 2018 

Bakgrund 

1 (1) 

Under de senaste åren har det centralt i kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för 
att underlätta för cheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM. Rutiner 
och styrdokument har tagits fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för chefer 
och skyddsombud. 

Tidigare uppföljning av arbetsmiljöarbetet har gjort genom manuella blanketter som hanterats 
i verksamheten. Detta försvårade för Kommunledning att få en samlad bild över hur väl ar
betsmiljöarbetet fungerar i kommunens skyddskommitteer. 

Aktuellt 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att undersöka hur samverkansarbetet fungerar i Båstads kommun. 

Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbe
tet genom en webbenkät som skickades ut för 2019 verksamhetsområdesövergripande sam
verkansgrupper. 

Förslag till beslut 
Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 läggs till handlingarna. 

Båstad 2019-09-11 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

19 1014~ e2\ha 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-10-09 

KS § 223 Dnr KS 000695/2019 - 900 

Kommunövergripande handlingsplan för 
medarbetarundersökningen 2019 

21av33 

Båstads kommun genomförde i början av 2019 en kommunövergripande 
medarbetarunder-sökning. Prioriteringsmatrisen för undersökningen visar att 
förutsättningar för arbetet och arbetsmiljön behöver prioriteras i kommunens 
handlingsplan. Vidare visar resultatet att det förekommer trakasserier och 
mobbing på arbetsplatsen samt att det förekommer våld och hot i 
verksamheten. Utifrån resultatet har kommunens centrala samverkansgrupp 
(CESAM) tagit fram en handlingsplan för kommunövergripande åtgärder, 
handlingsplanen har beslutats av Kommundirektören. Handlingsplanen följs 
upp i kommunens centrala samverkansgrupp CESAM. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2019-09-11, 
med tillhörande bilaga. 

Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 
2019 läggs till handlingarna. 

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 
2019 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[A1J BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-09-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr:KS000695/2019 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chefssekreterare Petra Boakes 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Ingrid Pihlsgård 
Huvudskyddsombud Jan Nilsson 
Huvudskyddsombud Jonas Appelgren 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 
2019 

Bakgrund 
Båstads kommun genomförde i början av 2019 en kommunövergripande medarbetarun
der-sökning. Prioriteringsmatrisen för undersökningen visar att förutsättningar för arbetet 
och arbetsmiljön behöver prioriteras i kommunens handlingsplan. Vidare visar resultatet 
att det förekommer trakasserier och mobbing på arbetsplatsen samt att det förekommer 
våld och hot i verksamheten. 

Aktuellt 
Utifrån resultatet har kommunens centrala samverkansgrupp (CESAM) tagit fram en hand
lingsplan för kommunövergripande åtgärder, handlingsplanen har beslutats av Kommun
direktören. Handlingsplanen följs upp i kommunens centrala samverkansgrupp CESAM. 

Förslag till beslut 
Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 2019 läggs till handling
arna. 

Båstad 2018-09-13 

Erik Lidberg 
Kommundirektör 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 000696/2019 - 900 

Uppföljning av uppgiftsfördelningen 

Sida 

22 av 33 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen, har arbetsmiljöansvaret. Kommunstyrelsen ska försäkra sig 
om att verksamheters arbetsmiljöförhållanden fungerar tillfredställande samt 
är skyldiga att ingripa om något inte fungerar. Fördelning av arbetsmiljö
uppgifter är en metod för att sprida arbetsmiljöuppgifter i organisationen. 
Varje person som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig har ansvaret för 
att dessa genomförs. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen 
uppifrån och ner i kommunens organisation, det vill säga från överordnad 
till underordnad chef. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2019-09-11, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Informationen läggs till handlingarna. 

Föredragande HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-09-11 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr:KS000696/2019 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chefssekreterare Petra Boakes 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson 
Huvudskyddsombud Ingrid Pihlsgård 
Huvudskyddsombud Jan Nilsson 
Huvudskyddsombud Jonas Appelgren 

Uppföljning av uppgiftsfördelningen 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Kommunstyrelsen, har arbetsmiljöansvaret. Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att verk
samheters arbetsmiljöförhållanden fungerar tillfredställande samt är skyldiga att ingripa om 
något inte fungerar. 
Fördelning av_arbetsmiljöuppgifter är en metod för att sprida arbetsmiljöuppgifter i organisat
ionen. Varje person som fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig har ansvaret för att dessa 
genomförs. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån och ner i kommu
nens organisation, det vill säga från överordnad till underordnad chef. 

Aktuellt 
Förteckningen över inkomna uppgiftsfördelningar till cheferna till dagsdatum : 
Verksamhetsområdeschefer 5 av 5 
Kommunledningskontor 6 av 7 
Samhällsbyggnad 5 av 5 
Vård och omsorg 29 av 29 
Teknik och service 4 av 4 
Bildning och arbete 8 av 8 
Barn och skola 10 av 13 

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna 

Båstad 2019-09-13 

Erik Lidberg 
Kommundirektör 



li1l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 225 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 000489/2018 - 906 

Delårsrapport 2019-08-31 

Sida 

23 av 33 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2019. 
Resultatet för delåret uppgår till 13,4 mkr. Helårsprognosen beräknas till 3,0 
mkr, en negativ avvikelse mot budget på 13,l mkr. Bedömningen för helåret 
2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen 
är att kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målen. Målet avseende finansiering av investeringar 
prognostiseras att uppfyllas men däremot uppfylls inte målet avseende 
överskott. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-09-24, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Delårsrapport 2019-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner och kommundirektör Erik Lidberg föredrar 
ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med följande tillägg: Uppdra åt 
kommundirektören att arbeta vidare med de handlingsplaner som 
initierats inom verksamhetsområdena. 

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

Yttranden I ärendet yttrar sig även Bo Wendt (BP), Thomas Nerd (S), Ebba Krumlinde (C), 
Uno Johansson (C), Ingela Stefansson (S) och Ulf Jiewertz (M). 

Protokollsanteckning Utbildningsnämndens ordförande samt vård- och omsorgsnämndens 
ordförande lämnar information från sina respektive verksamhetsområden 
beträffande underskott och vidtagna åtgärder. Även frågan om varför budget 
2020 inte först passerar nämnderna innan de läggs fram för beslut tas upp 
under detta ärende. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delårsrapport 2019-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2. Uppdra åt kommundirektören att arbeta vidare med de handlingsplaner 
som initierats inom verksamhetsområdena. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-24 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner och Christel Crespin 

Dnr: KS 000489/2018-906 

Delårsrapport 2019-08-31 

Förslag till beslut 

Delårsrapport per 2019-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2019-08-31. Resultatet för delåret 
uppgår till 13,4 mkr. Helårsprognosen beräknas till 3,0 mkr, en negativ avvikelse mot budget 
på 13,1 mkr. 

Bedömningen för helåret 2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be
dömningen är att kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige fastställda 
finansiella målen. Målet avse-ende finansiering av investeringar prognostiseras att uppfyllas 
men däremot uppfylls inte målet avseende överskott. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2019-08-31 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, Kommundirektör 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

KS § 226 Dnr KS 000046/2019 - 901 

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 
- förslag till ändringar 

24 av 33 

Beskrivning av ärendet Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är ett rådgivande organ under 
kommunstyrelsen. Rådet har varit aktivt i kommunen sedan 1970-talet och har 
belyst olika tillgänglighetsfrågor. Rådet bytte tidigare under året namn från 
handikapprådet och reglementet uppdaterades då i dessa delar. Nu har en mer 
omfattande uppdatering gjorts av reglementet, via kommunkansliet i dialog 
med rådet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson och kanslichef 
Olof Nilsson, daterad 2019-09-02, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns 
enligt bilaga. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 

Arbetsutskottets förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt 
bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i§ 3 stryks. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 
3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets verksamhet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Uppdaterat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet godkänns enligt 
bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i§ 3 stryks. 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

3. Tillgänglighetsrådets utökning av förtroendevald ledamot, från en till två, 
finansieras inom kommunstyrelsens ram för tillgänglighetsrådets 
verksamhet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

KS § 227 DnrKS000084/2017-900 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
- förslag till ändringar 

25 av 33 

Beskrivning av ärendet Uppdatering av pensionärsrådets reglemente i§ 5 då PUL numera ersatts av 
GDPR: 
5 § Personuppgiftsansvar 
Rådet är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker inom verksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2019-09-03, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt 
bilaga. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns enligt 
bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i§ 3 stryks. 
2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Uppdaterat reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns 
enligt bilaga med tillägg att "Ersättare tjänstgör i första hand för ordinarie 
föreningsrepresentant och i andra hand för sin förening" i§ 3 stryks. 

2. Kommunens författningssamling uppdateras i enlighet med beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT[] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

2019-10-09 

KS § 228 DnrKS000349/2019-900 

Svar på motion -Allmänhetens frågestund som fast punkt 
på fullmäktiges sammanträden 

26 av 33 

Centerpartiet motionerade den 15 april 2019 att kommunfullmäktige inför ett 
stående ärende "allmänhetens frågestund" samt att punkten marknadsförs så 
att det når samtliga medborgare. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-06-27. 

1. Motionen avslås. 
2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare 
och förtroendevalda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium. 

Uno Johansson (C): Bifall till motionen. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen avslås. 

2. Frågan om att skapa förutsättningar för utökad dialog mellan medborgare 
och förtroendevalda lämnas vidare till kommunfullmäktiges presidium. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 229 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 001044/2017 - 200 

Svar på motion - Fossilfritt bränslealternativ 
vid grönyteskötseln i Båstads kommun 

Sida 

27 av 33 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 2017-10-04 där de yrkar att när 
gräsklippare, trimmer, lövsugare m.m. behöver bytas ut, ska detta ersättas 
med ett fossilfritt alternativ. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-09-12. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-09 

Dnr KS 000619/2019 - 900 

Sida 

28 av 33 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. Sedan föregående år har hela den 
politiska organisationens, exklusive de kommunala rådens, sammanträdes
dagar varit föremål för beslut i kommunfullmäktige, för att på så vis underlätta 
arbetet med ärendeberedningen. Planeringen för 2020 skiljer sig gentemot 
innevarande års planering för att fånga en del av de synpunkter som dykt upp 
under året från förtroendevalda och förvaltningen. Det är av vikt att 
planeringen skapar goda förutsättningar för det politiska uppdraget 
och för förvaltningens arbete. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Therese Zetterström, daterad 2019-08-19. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2020. 

Utdra sbes rkande 



rl1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 29 av 33 

KS § 231 Dnr KS 000745/2019 - 900 

Demokratiutveckling - Delrapport 2 med förslag på aktiviteter 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att aktivt 
bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. 
Kommunfullmäktige behandlade i juni 2019 den första demokratirapporten 
från presidiet, och presidiet har nu lämnat ifrån sig demokratirapport nummer 
två. Rapporten tar fasta på att utveckla den lokala demokratin genom förslag 
om att införa en särskild demokratidag och motverka digitalt utanförskap 
genom en digidelaktivitet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichefOlof Nilsson, daterad 2019-10-02, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av 
demokratidag och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. Om 
demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först 
efter beslut av kommunfullmäktige. 
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka 
digitalt utanförskap genom digidelaktiviteten Trygg och säker med din mobil. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om inrättande av 
demokratidag och överlämnar det till kommunfullmäktiges gruppledare. Om 
demokratidagarna utvecklas till att involvera förvaltningen ska det ske först 
efter beslut av kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag om att motverka 
digitalt utanförskap genom digidelaktiviteten Trygg och säker med din mobil. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 232 

Beslutsloggen 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-10-09 30 av 33 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

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 oktober 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

KS § 233 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

a). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-08-27 

b). Svar på skrivelse - Tillgängligheten vid Båstads station 

c). Budgetuppföljning tertial 2 2019 - Barn och skola 

d). Budgetuppföljning tertial 2 2019 - Bildning och arbete 

e ). Budgetuppföljning tertial 2 2019 - Utbildningsnämnden 

f). Protokoll nr. 9 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 

Sida 

31av33 

g). Skrivelse - Fria resor med kollektivtrafik för personer över 75 år 

h) . Protokoll från pensionärsrådet 2019-08-29 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-10-09 

I<S § 234 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

Beslut 

a). Delegationsbeslut- Ekonomichefen 2019-09-02 

b). Delegationsbeslut-Trafikingenjören 2019-08-30 

c). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 
mellan 2019-09-01 och 2019-10-01 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

32 av 33 

J,usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 235 Dnr KS 000763/2019 - 500 

Väckt ärende - Tillfällig och permanent återvinningsanläggning 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på sammanträdet angående tillfällig och 
permanent återvinningsanläggning: Vi undrar varför det dröjer med den 
tillfälliga återvinningsanläggningen och har hört att det diskuteras en enkät om 
behovet. Vi har den bestämdaste uppfattning att vi skulle haft denna anläggning 
redan och att behovet är mycket stort i Båstads kommun med mer än tiotusen 
fastigheter. Vi ser en ökad risk för nedskräpning och att folk kastar 
trädgårdsavfall i bäckraviner och andra platser i närheten av bostads
bebyggelsen. Dessutom är det alldeles för långt till Ängelholms anläggning 
som vi idag är hänvisade till. Vi vill ha ett svar med en tidsplan när tillfällig 
anläggning kan stå klar och en redovisning av läget kring den permanenta 
anläggningen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 
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