
rTi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-11-06 1av23 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 6 november 2019 kl. 09.00-12.40. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
UlfJiewertz (M), ledamot 
Gösta Sandgren (M), ledamot 
Thomas Nerd (S), ledamot§§ 236-247, Jessica Andersson (S) tjg. ers. §§ 248-254 
Mats Lundberg (L), tjg. ers. för Birgitte Dahlin (L) 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 
Uno Johansson (C), ledamot 
Ninni Markow (M), ej tjänstgörande ersättare 
Rustan Svensson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Krister Lilja (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Jonas Nilsson (MP), ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 236-247 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Bo Wendt. Ersättare: Inge Henriksson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 november 2019 kl. 15.00. 

Bo Wendt 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-11-06 

Från och med 2019-11-13 till och med 2019-12-05 

KJ / toret i Båstad 

~~ 
Henrik Andersson 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2019-11-06 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

KS § 236 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 237 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 238 Dnr KS 001179/2018 - 900 
lnformationsärenden 

KS § 239 Dnr KS 000685/2017 - 315 
Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad - Antagande 

KS § 240 Dnr KS 000742/2019 - 906 
Budget 2020 och plan 2021-2022 

KS § 241 Dnr KS 000674/2019 - 905 
Samordningsförbundet NNV Skåne -Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 

KS § 242 Dnr KS 000794/2019 - 600 
Åtgärder med anledning av extraordinär situation inom individ- och familjeomsorgen 

KS § 243 Dnr KS 000796/2019 - 600 
Ändring i riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet avseende 
barnomsorg 

KS § 244 Dnr KS 001140/2018 - 500 
Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan - Antagande 

KS § 245 Dnr KS 000733/2019 - 500 
Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

KS § 246 
VA-taxa 2020 

Dnr KS 000688/2019 - 500 

KS § 247 Dnr KS 000786/2019- 905 

Sida 

2 av 23 

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

KS § 248 Dnr KS 000806/2019 - 800 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

KS § 249 Dnr KS 000501/2017 - 900 
Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

KS § 250 Dnr KS 000625/2019 - 901 
Reglemente för kulturråd - Antagande 

KS § 251 Dnr KS 000353/2019- 903 
Redovisning av partistöd för 2018 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

?P $h/ 
. 



rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

KS § 252 
Beslutsloggen 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

KS § 253 
Delgivningar 

Dnr KS 001166/2018 - 900 

KS § 254 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 

Justerandes si naturer 

Sida 

3 av 23 

Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 236 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4 av 23 

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 Bo Wendt. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 12 november 2019 kl. 15.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2019-11-06 

Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 23 

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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Kommunstyrelsen 2019-11-06 

KS § 238 Dnr KS 001179/2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Information från Samordningsförbundet NNV Skåne - FINSAM 
(Förbundschef Lena Alderskiöld) 

b). Nämndsplan 2020 för kommunstyrelsen (Sari Bengtsson) 

c). Kapacitetsmätning av lokaler (Jan Bernhardsson) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av 23 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ijlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-11-06 7 av 23 

KS § 239 Dnr KS 000685/2017 - 315 

Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad -Antagande 

Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas 
av Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig 
bostadsbebyggelse i nordost och sydost. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha 
(3 100 kvm). Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 
23 maj 2017 med en förfrågan om planbesked avseende Banken 1 i centrala 
Båstad. Intressenten ansökte om ändring av fastighetens byggrätt till 
handelslokaler i markplan samt med bostäder i två våningsplan och 
källarparkering. Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna 
bostäder i form av hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler 
handelslokaler. Avsikten är bedriva både livsmedelshandel, saluhall för lokalt 
producerad frukt och grönt, butikslokaler och cafe med uteservering. Marken är 
i dag planlagd för handelsändamål (H). Huvudsyftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt underjordiskt 
parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2019-10-04, 
med tillhörande bilagor. 

Planförslag för kv. Banken 1 i Båstad antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för kv. Banken 1 i Båstad antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Datum: 2019-10-04 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2017-543 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län -
antagande 

Förslag till beslut 

• Planförslag för kv. Banken 1 i Båstad, antas i enlighet med de revideringar som föreslås 
i granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av 
Köpmansgatan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet 

19 

EVALD 

SVALAN 
3 

10 

LAXEN 

Fastighets HB Aron (därefter Backahill Gamlegården AB) inkom 23 maj 2017 med en förfrågan 
om planbesked avseende Banken 1 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om ändring av 
fastighetens byggrätt till handelslokaler i markplan samt med bostäder i två våningsplan och 
källarparkering. Intressent vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna bostäder i form av 
hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler. Avsikten är bedriva 
både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och cafä 
med uteservering. 

Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). 

I l 



2 (3) 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder, centrumverksamhet samt 
underjordiskt parkeringsgarage inom fastigheten Banken 1 i centrala Båstad. 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Banken 1 får ställas ut på samråd beviljades av 
kommunstyrelsen den 6 september 2017, §193. 

Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2018-06-05 till 2018-07-31. 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen "Standardförfarande" (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning (och i detta fall även 
den förnyade granskningen) sammanställs i ett granskningsutlåtande efter den förnyade 
granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har således inte gjorts. Inkomna 
synpunkter beaktats och i möjligaste mån tillgodoses ändå under planprocessen. 

Ett reviderat och något nedskalat utformningsförslag var efter samråd utsänt för granskning 
under tiden 2018-10-31till2018-11-28. 

Efter granskningen arbetade intressenten återigen fram ett nytt utformningsförslag där före
slagen byggnation inom kv. Banken 1 justerats. Planförslaget var så pass förändrat att ett nytt 
granskningsskede krävdes. 

Ett förnyat granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2019-05-01 till och med 
2019-05-30. Efter den förnyade granskningen har inkomna synpunkter under samråd, gransk
ning samt förnyad granskning sammanställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se 
bilaga 1. 

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

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-10-04. 

Mot bakgrund av ovanstående samt "Konsekvenser av beslut" föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov. Fler arbetstillfällen kommer 
att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation av attraktiva centrumlokaler, bostä
der bedöms göra platsen mer attraktiv att både bo och verka på. Byggnationen innebär förtät
ning på redan ianspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- & samhällsbyggnadskommuner", 
samt "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner" kan uppfyllas. 
En byggnation av underjordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå 
kommer att ske genom förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning 
och effektivt nyttjande av mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva loka
ler för centrum verksamhet kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 

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

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 2019-10-04 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-10-04 
3. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-10-04 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Samverkan för Bjäres 
budgetförslag 

Föredragande 

2019-11-06 8 av 23 

KS § 240 Dnr KS 000742/2019 - 906 

Budget 2020 och plan 2021-2022 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med den 
befolkningsförändring som togs i befolkningsprognosen vilket innebär 225 fler 
invånare. Avsatta medel i budget 2020 för resterande tre månaders 
löneökningar 2019 och nio månaders löneökningar för 2020 uppgår till 
sammanlagt till 17,5 mkr. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto 
och fördelas efter avslutad lönerevision. SKL:s bedömning för utvecklingen av 
konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 1,9 %. I de ekonomiska 
ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna för 
inflationens inverkan på kostnaderna. Sammantaget innebär förslaget att 
budgeterat resultat för 2019 uppgår till 17,0 mkr. Detta motsvarar för 2020 
ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Ed ner, daterad 2019-10-16. 

1. De finansiella målen för budget 2020 
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent 
med skattemedel. 
2. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. Resultaten för 2021 och 2022 
planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23,9 mkr. 
3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr 
per skattekrona. 
4. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 
5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr för 
2021 samt 112 960 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela 
dessa inom de olika verksamheterna. 
6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2020 med totalt 130 mkr. 
7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, ekonomichef Elisabet Edner och 
kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Notering 

Propositionsordning 

Beslut 

2019-11-06 

Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S) och Mats Lundberg (L): 
Bifall till Samverkan för Bjäres budgetförslag. 

Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 

Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt Samverkan för Bjäres budgetförslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. De finansiella målen för budget 2020 

9 av 23 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent 
med skattemedel. 

2. Resultatet för 2020 budgeteras till 17,0 mkr. Resultaten för 2021 och 2022 
planeras uppgå till 20,4 mkr respektive 23,9 mkr. 

3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr 
per skattekrona. 

4. Medel för löneökningar 17,5 mkr har avsatts på centralt konto och 
fördelas efter avslutad lönerevision. 

5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 220 240 tkr för 2020 och 213 605 tkr 
för 2021samt112 960 tkr för 2022. Kommunstyrelsen har uppdraget 
att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2020 med totalt 130 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2020 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2020. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-11-06 

KS § 241 Dnr KS 000674/2019 - 905 

Samordningsförbundet NNV Skåne -Årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018 

10 av 23 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundet ska inom det geografiska området för 
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser som syftar till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-10-08, 
med tillhörande bilaga. 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för år 
2018. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkande 

Beslut 

2019-11-06 

KS § 242 Dnr KS 000794/2019 - 600 

Åtgärder med anledning av extraordinär situation 
inom individ- och familjeomsorgen 

11av23 

I enlighet med reglementet för Utbildningsnämnden är nämnden socialnämnd 
och ansvarar för socialtjänsten avseende individ- och familjeverksamheten 
förutom försörjningsstödet. Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och 
uppföljning samt myndighetsutövning inom ansvarsområdet. Förvaltningen har 
brustit i kontroll av verksamhetsrutiner. Uppföljning och systematik har varit 
otillräcklig och den ekonomiska uppföljningen har grundats på ofullständig 
information. Brister i handläggningen har fått negativa effekter för såväl 
enskilda individer, som för kommunens samlade ekonomi och anseende. 

Skrivelse från ordförande i utbildningsnämnden Thomas Nerd. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-22. 

1. Omgående rekrytera ny chef för individ- och familjeomsorgen. 
Utbildningsnämndens presidium ska ta aktiv del i rekryteringsförfarandet. 
2. Magnus Andersson förordnas som tf chef för individ- och familjeomsorgen. 
Eventuella oklarheter kring anställningar inom individ- och familjeomsorgen 
ska undanröjas. 
3. Uppdra åt kommunförvaltningen att stödja utbildningsnämnden i den 
extraordinära situation som nu råder inom individ- och familjeomsorgen till 
följd av larmrapporter om verksamheten och betydande ekonomiska 
underskott. 

Thomas Nerd (S), Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C) och Kerstin 
Gustafsson (M): Bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Omgående rekrytera ny chef för individ- och familjeomsorgen. 
Utbildningsnämndens presidium ska ta aktiv del i rekryteringsförfarandet. 

2. Magnus Andersson förordnas som tf chef för individ- och familjeomsorgen. 
Eventuella oklarheter kring anställningar inom individ- och 
familjeomsorgen ska undanröjas. 

3. Uppdra åt kommunförvaltningen att stödja utbildningsnämnden i den 
extraordinära situation som nu råder inom individ- och familjeomsorgen 
till följd av larmrapporter om verksamheten och betydande ekonomiska 
underskott. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut 

2019-11-06 

KS § 243 Dnr KS 000796/2019 - 600 

Ändring i riktlinjer för Båstads kommuns debiterings
och kravverksamhet avseende barnomsorg 

12 av 23 

Av nuvarande riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
framgår under rubriken "Betalningspåminnelse" följande: 
"Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med undantag för räkningar 
avseende VA och renhållning, barnomsorg och hyror enligt hyresavtal." 
Föreslagen ändring innebär att barnomsorg skulle strykas från undantagen för 
betalningspåminnelse så att lydelsen i stället blir följande: 
"Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med undantag för räkningar 
avseende VA och renhållning samt hyror enligt hyresavtal. Påminnelsen 
utskickas 7-10 dagar efter fakturans förfallodag. Ersättning för 
betalningspåminnelse debiteras inte." Den föreslagna ändringen innebär även 
att barnomsorg skulle strykas under rubriken "Inkassokrav" i bilaga 1 så att 
lydelsen istället blir följande: "För VA och renhållning samt hyror enligt 
hyresavtal ska inkassokrav utskickas 10-12 dagar efter fakturans förfallodag. 
Gäldenären ska ges en tidsfrist på 10 dagar efter utsändandet av inkassokravet. 
För debiteringar där betalningspåminnelse utskickas ska inkassokrav utsändas 
20-25 dagar efter fakturans förfallodag. 

Tjänsteskrivelse från skoljurist Nina Linne, daterad 2019-10-04, med 
tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-22. 

Ändringen i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
avseende barnomsorg godkänns. Ändringen innebär att betalningspåminnelse 
ska skickas till gäldenären. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ändringen i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
avseende barnomsorg godkänns. Ändringen innebär att betalningspåminnelse 
ska skickas till gäldenären. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-10-04 
Handläggare: Nina Linne 
Dnr: UN 000363/2019 - 600 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet 
avseende barnomsorg 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att besluta om ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns debite
rings- och kravverksamhet avseende barnomsorg. Ändringen innebär att betalningspåminnelse 
ska skickas till gäldenären. 

Bakgrund 
Av nuvarande riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet (bilaga 1) 
framgår under rubriken "Betalningspåminnelse" följande: 

"Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med un
dantag för räkningar avseende VA och renhållning, barn

omsorg och hyror enligt hyresavtal." 

Föreslagen ändring innebär att barnomsorg skulle strykas från undantagen för betalnings
påminnelse så att lydelsen i stället blir följande: 

"Betalningspåminnelse ska skickas till gäldenären med un
dantag för räkningar avseende VA och renhållning samt 

hyror enligt hyresavtal. 

Påminnelsen utskickas 7 - 10 dagar efter fakturans förfal
lodag. Ersättning för betalningspåminnelse debiteras inte." 

Den föreslagna ändringen innebär även att barnomsorg skulle strykas under rubriken "Inkas
sokrav" i bilaga 1 så att lydelsen istället blir följande: 

"För VA och renhållning samt hyror enligt hyresavtal ska 
inkassokrav utskickas 10 -12 dagar efter fakturans förfal
lodag. Gäldenären ska ges en tidsfrist på 10 dagar efter ut

sändandet av inkassokravet. 

För debiteringar där betalningspåminnelse utsläckas ska 
inkassokrav utsändas 20 - 25 dagar efter fakturans förfal

lodag. 

Lagstadgad avgift ska uttagas." 

Konsekvenser av beslut 
Den nu gällande lydelsen innebär att gäldenärer inom barnomsorg inte får någon 
betalningspåminnelse innan inkassokrav skickas. Den föreslagna ändringen innebär att 
gäldenärer inom barnomsorg kommer att få en betalningspåminnelse 7 - 10 dagar efter 
fakturans förfallodag. 
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2 (2) 

Vårdnadshavare efterfrågar idag möjlighet att få betalningspåminnelse för obetalda fakturor. I 
dagsläget hanteras obetalda fakturor manuellt av en administratör. Varje månad hanteras fak
turaärenden där vårdnadshavare endast har en obetald faktura. I dessa fall måste administra
tören ändå skicka ut ett brev med information om att barnet riskerar att bli avstängt. Vård
nadshavare hör inte sällan av sig och informerar att de inte varit medvetna om att de inte beta
lat fakturan och ställer sig undrande till att de inte mottagit någon betalningspåminnelse. Änd
ringen skulle på så vis även öka den efterfrågade servicen till vårdnadshavarna inom barnom
sorgen samt minska det administrativa arbetet. 

Barn och skola 
Nina Linne, Skoljurist 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet, dnr 92/04-906 

Samråd har skett med: 
Inga-Britt Henriksson, skolchef 
Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-11-06 13 av 23 

KS § 244 Dnr KS 001140/2018 - 500 

Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan - Antagande 

Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, 
Båstads kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och 
Ängelholms kommun tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med 
tillhörande avfallsplan enligt miljöbalkens 15 kap. 41 §. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-09-02, 
med tillhörande bilagor. 

Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024 
och tillhörande kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns 
för antagande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 2020-2024 
och tillhörande kommunspecifika bilagor för Båstads kommun godkänns 
för antagande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 245 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 000733/2019 - 500 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp 

Sida 

14 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) ska det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-11-21. 

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

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 246 

VA-taxa 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 000688/2019 - 500 

Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag 

Sida 

15 av 23 

för justering av VA-taxan, från och med 2020-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 2, 9 % jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas med i snitt 4 % 
(20 kr/månad) för ett typhus A (villa) och 3,6 % (155 kr/månad) för ett typhus 
B (flerfamiljshus), jämfört med dagens gällande taxa. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-10-02, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt 

förslag från NSV A. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2020-01-01 enligt bilagt 
förslag från NSV A. 

usterandes si naturer 



[l1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-06 

KS § 247 Dnr KS 000786/2019 - 905 

Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

16 av 23 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 
I stort är avgifterna samstämmiga med avgifter för 2019 med vissa undantag. 
Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av nuvarande taxor och 
användning av dessa samt omvärldsbevakning av närliggande kommuners 
avgiftsnivåer. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. vård- och omsorgschef Ingrid Pettersson och 
avdelningschefLena Täringskog, daterad 2019-10-14, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2019-10-16. 

Vård- och 
omsorgsnämndens 
förslag 

Notering 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 
3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 

Inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet ska förvaltningen ha inkommit 
med en skrivelse där man på ett pedagogiskt sätt förklarar de kryssade fälten 
i avgiftsbilagan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2020. 

3. Avgift för matlåda per styck ska finnas kvar på listan för avgifter. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-06 

KS § 248 Dnr KS 000806/2019 - 800 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

17 av 23 

Beskrivning av ärendet I december träder EU :s nya kontrollförordning i kraft vilket innebär att flera 
regelverk som berör kontrollen inom livsmedelsområdet är under förändring. 
För att Båstads kommun ska kunna ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet behöver kommunens taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen revideras. För att Båstads kommun ska kunna ta betalt 
för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen anpassas till den nya EU-förordningen som 
träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs kommer Båstads 
kommuns taxa efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte 
längre gäller. 

Underlag till beslutet 

Myndighetsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2019-11-05. 

Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall till myndighetsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Revideringen av livsmedelstaxan gäller från den 14 december 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 249 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 000501/2017 - 900 

Reglemente för ungdomsråd - Revidering 

Sida 

18 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet 
har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
skäl. Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, 
men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige 
beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har 
en större omarbetning skett av reglementet. Det nya reglementet tar fasta på 
ekonomiska och verksamhetsrelaterade möjligheter, för att med begränsade 
resurser påbörja arbetet med att få med ungas perspektiv i kommunens 
verksamheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Anta revidering av reglemente för ungdomsråd. 

usterandes si naturer 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 250 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 000625/2019 - 901 

Reglemente för kulturråd - Antagande 

Sida 

19 av 23 

Beskrivning av ärendet Hanteringen av kulturpolitiska frågeställningar har varit föremål för debatt i 
kommunfullmäktige sedan 2016. I juni 2019 uppdrog kommunfullmäktige åt 
förvaltningen att utreda inrättandet av ett kulturråd. Förvaltningen har berett 
ärendet och lämnat förslag på reglemente baserat på fullmäktigepresidiets ide 
om att skapa en mötes- och samtalsplats för kulturfrågor. Kulturrådet bygger 
på frivilliga representanter från kommunens kulturföreningar och det fria 
kulturlivet. Rådets arbete leds av förtroendevalda ledamöter utsedda av 
kommunstyrelsen. Att inrätta med borgarråd innebär konsekvenser för den 
kommunala verksamheten och ekonomin. Reglementet är utformat för att 
möjliggöra inrättandet av ett kommunalt kulturråd, så att det får minimala 
konsekvenser verksamhet och ekonomi. Bedömningen är att rådet kan bedriva 
sin verksamhet utan att det medför betydande arbete för förvaltningen, eller 
kräver att ytterligare medel tillförs kommunstyrelsens budgetram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-10-10, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och 

föreslaget reglemente antas. 

Beslut 

2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram 
för medborgarråd. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Det Kommunala Kulturrådet inrättas från och med 2019-12-01 och 
föreslaget reglemente antas. 

2. Finansiering av rådets verksamhet sker inom kommunstyrelsens ram 
för medborgarråd. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ ~h/ 
. 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 251 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 000353/2019 - 903 

Redovisning av partistöd för 2018 

Sida 

20 av 23 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att 
partierna årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående 
år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter 
stödet erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2018, har lämnat in 
redovisning i tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, Social
demokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, daterad 2019-10-09, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Partiernas redovisningar av partistöd för 2018 läggs till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 252 

Beslutsloggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-06 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Sida 

21av23 

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 november 2019 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-06 22 av 23 

KS § 253 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom september 2019 

b ). Kvartalsrapport för ekonomiskt bistånd juli-september 2019 

c). Beslut från länsstyrelsen - Periodisk besiktning vid NSR 
återvinningsanläggning 

d) . Skrivelse gällande användning av mark väster om Förslövs station, 
mellan väg 105 och Åkagårdens golfklubb 

e). Skrivelse gällande huvudmannaskap för Hemmeslöv ga:20 

f). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning 
per den 30 september 2019 

g). Angående tillgängligheten vid Båstads station 

h). Angående svar från KS på förfrågan om fria resor för personer över 75 

i). Skånetrafikens kundrådsmöte - Minnesanteckningar 2019-10-07 

i). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2019-05-28 

k). Skånetrafikens tjänstemannaråd - Minnesanteckningar 2019-10-09 

I). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 
- Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019 

m). Skånetrafikens politikerråd - Minnesanteckningar 2019-10-10 

n). Protokoll nr. 10 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-11-06 

KS § 254 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2019-10-08 

b). Delegationsbeslut- Teknik och servicetom 2019-09-26 

c). Delegations beslut - Individ och familj 2019-05-01 - 2019-05-31 

d). Delegationsbeslut- Individ och familj 2019-06-01 - 2019-06-30 

e ). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-07-01 - 2019-07-31 

f). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-08-01 - 2019-08-31 

g). Delegationsbeslut- Individ och familj 2019-09-01 - 2019-09-30 

h). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2019-10-10 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

23 av 23 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


