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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-01-15 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 15 januari 2020 kl. 09.00-12.05. 

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 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Mats Sjöbeck (C), tjg. ers. för Ebba Krumlinde (C) 
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 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Mats Sjöbeck. Ersättare: Hans Grönqvist. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-01-15 

Från och med 2020-01-22 till och med 2020-02-13 

Henrik Andersson 

Sida 

1av30 

§§ 1-24 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

KS § 1 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 2 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 3 Dnr KS 000890/2019 - 900 
Informationsärenden 

KS § 4 Dnr KS 000865/2019 - 500 
Avfallstaxa 2020 för Båstads kommun 

KS § 5 Dnr KS 000216/2012 - 315 
Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 - Beslut om planbesked 

KS § 6 Dnr KS 000874/2019 - 315 
Detaljplan för Slammarp 1:143 m f1 - Beslut om planbesked 

KS § 7 Dnr KS 000324/2019 - 200 
Östra Karup 6:22-6:37 - Köpeavtal och överenskommelse om åtagande 

KS § 8 Dnr KS 000165/2019 - 200 
Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt inom området 
Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 mfl 

KS § 9 Dnr KS 000948/2018 - 500 

Sida 

2 av 30 

Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid Stenhatten 

KS § 10 Dnr KS 000919/2019- 600 
Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av 
Båstads kommun 2020-2028 

KS § 11 Dnr KS 000920/2019 - 600 
Riktlinjer för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift 
för barnomsorg/skolbarnomsorg 

KS § 12 Dnr KS 000883/2019 - 900 
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 

KS § 13 Dnr KS 000663/2019 - 900 
Firmateckning - kommunens firma 

KS § 14 Dnr KS 000807 /2019 -100 
Underhållsplan för offentlig konst i Båstads kommun 

KS § 15 Dnr KS 000678/2018 - 100 
Svar på motion - Översyn av regelverk för förenings bidrag 

Utdra sbes rkande 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

KS § 16 Dnr KS 000416/2018 - 600 
Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

KS § 17 Dnr KS 001142/2018 - 900 
Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

KS § 18 Dnr KS 000091/2019 - 100 
Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler 

KS § 19 Dnr KS 000866/2017 - 380 

Sida 

3 av 30 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

KS § 20 Dnr KS 000694/2019 - 100 
Svar på medborgarförslag - Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal 

KS § 21 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 22 
Delgivningar 

Dnr KS 000880/2019 - 900 

KS § 23 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS § 24 Dnr KS 000048/2020 - 900 
Väckt ärende - Lägesrapport avseende arbetet med näringslivsorganisationen 
och näringslivspolicyn 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 4av30 

KS § 1 Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Mats Sjöbeck. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönqvist. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 21januari2020 kl. 09.00. 

Utdra sbes rkande 



[il:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 30 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av sekreteraren och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Väckt ärende: Centerpartiet väcker ett nytt ärende om en lägesrapport 
avseende arbetet med näringslivsorganisationen och näringslivspolicyn. 

Väckt informationsärende: Båstadhems senaste protokoll. 

Väckt informationsärende: Årets arbetsplats. 

Extra informationsärende: Uthyrning av aktivitetslokaler. 

Extra delgivning: Protokoll nr. 11 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

KS§ 3 Dnr KS 000890/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

a). Medborgarundersökning 2019 (Sari Bengtsson). 

b ). Servicemätning 2019 (Sari Bengtsson). 

c). Åtgärdsplan för individ- och familjeomsorgen (Lena Täringskog). 

d). Återställande av återvinningscentralen i Svenstad (Andreas Jansson). 

e). Uthyrning av aktivitetslokaler (Jan Bernhardsson). 

f). Båstadhems senaste protokoll: Bjärepartiets reservation avseende 
anställning av VD fanns inte med i det protokollet. Informationen väckt 
och framställd på mötet av Hans Grönqvist (BP). 

Sida 

6 av 30 

g). Utmärkelsen Årets intraprenör omvandlas i år till Årets arbetsplats, enligt 
ett förslag från förhandlingsutskottet. Informationen väckt och framställd 
på mötet av Johan Olsson Swanstein (M). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 7 av 30 

KS § 4 Dnr KS 000865/2019 - 500 

Avfallstaxa 2020 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I årets taxeförslag görs endast marginella justeringar för villahushåll. Dock görs 
ett informationsarbete för att locka fler abonnenter att välja abonnemang med 
två fyrfackskärl. För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för 
matavfallskärl samtidigt som priset för restavfallskärl höjs. Dessa insatser är 
helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av 
matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att 
växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och 
insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall 
minskar. Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 
% matavfall och återvinningsmaterial. I övrigt görs mindre förtydliganden och 
ändringar av redaktionell art. Prisförändringarna kommer att kommuniceras 
till abonnenterna genom olika informationsåtgärder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-12-02, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Anta avfallstaxa 2020. 

Föredragande 

Yrkanden 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Mats Sjöbeck (C) och Uno Johansson (C): Förslagen på nya avfallstaxor 2020 för 
Båstads kommun är generellt marginella med en ökning på 17 kr per år för 
abonnemang för permanentboende. Men abonnemangsökningen på sopkärl 
240/240 med tömning 26 gånger per år är 362 kr. Denna ökning är enligt 
Centerpartiet för stor och bör ligga i paritet med övriga ökningar på 17 kr per 
år. Vi yrkar härmed på att taxeökningen för abonnemang för permanentboende 
på sopkärl 240/240 med tömning 26 gånger per år ska vara samma som övriga 
höjningar, dvs 17 kr per år. 

Johan Olsson Swanstein (M) föreslår följande notering till protokollet: 
Förvaltningen får i uppdrag att beakta Centerpartiets yrkande och utifrån detta 
komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Proposition 

Notering 

Beslut 

2020-01-15 8 av 30 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och tillägget från 
Centerpartiet samt noteringen ovan och finner att kommunstyrelsen bifallit 
dessa förslag. 

Förvaltningen får i uppdrag att beakta Centerpartiets yrkande och utifrån detta 
komplettera beslutsunderlaget inför kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta avfallstaxa 2020. 

2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2020-04-01. 

3. Taxeökningen för abonnemang för permanentboende på sopkärl 240/240 
med tömning 26 gånger per år ska vara samma som övriga höjningar, 
dvs 17 kr per år. 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2020-01-15 

KS§ 5 Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11och17 
- Beslut om planbesked 

9 av 30 

Köpmansgatans fastighetsbolag nummer 3 AB har inkommit med en ansökan 
om planbesked med syfte att möjliggöra för byggnation inom fastigheterna 
Tegelugnslyckan 11 och 17 för bostäder kompletterat med handel ut mot 
Köpmansgatan. Detaljplanen som tidigare har tagits fram för området har 
upphävts efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Exploatören har 
därefter inkommit med ett nytt förslag som tar hänsyn till de grunder som 
detaljplanen upphävdes utifrån. Detta medför att en ny detaljplaneprocess 
behöver genomföras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-12-02, 
med tillhörande bilagor. 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt 
samråd får hållas. 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Henrik Eliasson och samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar 
ärendet. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-02 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11och17 - Beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Förslag till detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt samråd får hål
las. 

2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe
skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Köpmansgatans fastighets bo lag nummer 3 AB har inkommit med en ansökan om planbesked 
med syfte att möjliggöra för byggnation inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17 för bo
städer kompletterat med handel ut mot Köpmansgatan. Detaljplanen som tidigare har tagits 
fram för området har upphävts efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Exploatö
ren har därefter inkommit med ett nytt förslag som tar hänsyn till de grunder som detaljplanen 
upphävdes utifrån. Detta medför att en ny detaljplaneprocess behöver genomföras. 

Bakgrund 
Detaljplanearbetet för Tegelugns lyckan 11och17 påbörjades 2012 och var klar för antagande 
2016. Detaljplanen överklagades dock ända upp till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som 
beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande. I MÖDs bedömning vägde insynen 
från planerade takterrasser till grannfastigheterna högre än kommunens intresse av att be
bygga området på det sätt som detaljplanen skulle medge. Detta tillsammans med att dagvat
tenhanteringen inte ansågs vara tillräckligt utredd medförde att beslutet att anta detaljplanen 
upphävdes. För att kunna revidera planförslaget efter att det har upphävts i högre instans 
måste detaljplaneprocessen påbörjas på nytt. 

Exploatören har sedan dess fört diskussioner med Samhällsbyggnad och har nu landat i ett 
förslag med mer traditionell arkitektur som tar hänsyn till de grunder som detaljplanen upp
hävdes utifrån (se bilaga 2). 

Aktuellt 
De grundläggande förutsättningarna för detaljplanens lämplighet har inte förändrats. Plan
handlingar finns redan framtagna sedan den förra planprocesen. Vid positivt planbesked kan 
dessa handlingar återanvändas men med revideringar utifrån föreslagen bebyggelse i nu aktu
ellt förslag. Planbestämmelsen gällande dagvattenhantering behöver också revideras. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen skapar fler bostäder på orten genom förtätning. Attraktivitet 
för platsen kommer också förbättras då idag tomma lokaler rivs och ersätts av bebyggelse med 
både handel och bostäder. 

Verksamhet 
Mängden högprioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna totalt 
sett. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommunen och exploatören. 

Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked 
2. Illustrationsförslag 

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



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 10 av 30 

KS § 6 Dnr KS 000874/2019 - 315 

Detaljplan för Slammarp 1:143 m fl - Beslut om planbesked 

Beskrivning av ärendet NP Nilsson har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna Slammarp 1:143 och 
1:144 i Förslöv. I anslutning till dessa fastigheter ligger det gamla spårområdet 
som pekas ut i granskningshandlingen till ny ÖP som en lämplig yta för 
aktivitetspark samt bostadsförtätning. Kommunstyrelsen har även 2018-12-05, 
§ 274, beslutat att förvaltningen ska söka planbesked för detta område varför 
det nu föreslås göras i samband med planläggningen av NP Nilssons fastigheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-12-03, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens reviderade 
förslag 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd 

får hållas. 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad. För att finansiera 
kommunens del avsätts 300 tkr från de medel som står till kommunstyrelsens 
förfogande under 2020. 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Henrik Eliasson, samhällsbyggnadschef Roger Larsson, 
exploateringsingenjör Susanna Almqvist och planchef Olof Sellden föredrar 
ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Bo Wendt (BP): Avloppsfrågan för Förslöv måste utredas först innan fler 
exploateringar tillåts med anledning av NSVA:s information till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2019. 

Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till förvaltningens reviderade förslag, 
med följande ändring under punkt 2: För att finansiera kommunens del 
avsätts 300 tkr från ett exploateringskonto. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1JTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Proposition 

Beslut 

2020-01-15 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Johan Olsson Swansteins yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

11av30 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad. För att finansiera 
kommunens del avsätts 300 tkr från ett exploateringskonto. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-03 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: 874/19-315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. - Beslut om planbesked 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (4) 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 1:143 m.fl. får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas delvis på sökandes bekostnad. För att finansiera kommunens 
del avsätts 300 tkr från de medel som står till kommunstyrelsens förfogande 
under 2020. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens planprioritering. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe
skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
NP Nilsson har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra för bo
stadsbyggnation inom fastigheterna Slammarp 1:143 och 1:144 i Förslöv. I anslutning till dessa 
fastigheter ligger det gamla spårområdet som pekas ut i granskningshandlingen till ny ÖP som 
en lämplig yta för aktivitetspark samt bostadsförtätning. Kommunstyrelsen har även 2018-12-
05 § 27 4, beslutat att förvaltningen ska söka planbesked för detta område varför det nu före
slås göras i samband med planläggningen av NP Nilssons fastigheter. 

Bakgrund 
2019-08-30 inkom NP Nilsson med en ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheterna 
Slammarp 1:143 och 1:144 för att möjliggöra för bostadsbyggnation inom fastigheterna (se 
bilaga 1). 

I inriktningsdokumentet för Förslöv och sedermera granskningshandlingen för Båstads nya 
översiktsplan föreslås att det gamla spårområdet ska utvecklas till en aktivitetspark som kan 
inrymma en bredd av aktiviteter, främst så kallade spontana aktiviteter. Området kan även bli 
en del i ett grönstråk som kopplar ihop Förslövs södra delar med Möllebäcken och vidare upp 
till Bokesliden. Bitvis kan sträckan kompletteras med gång- och cykelväg för att knyta ihop det 
befintliga gång- och cykelvägnätet. Det finns också utrymme till förtätning med bostäder på 
vissa delar av sträckan. Det är dock viktigt att beakta risken för eventuella markföroreningar. 
Utvecklingen av det gamla stationsområdet är även förenligt med Kommunstyrelsens beslut 
2018-12-05 § 274 gällande gång- och cykelväg på banvallen (se bilaga 3). Beslutspunkt 2 anger 
att förvaltningen ska söka planbesked för att möjliggöra denna utveckling. Beslutspunkt 3 
anger dock att en förutsättning är att medel anslås i kommande budget. 

När kommunen tog över spårområdet från Trafikverket gjordes en översiktlig markutredning. 
Provpunkterna i Förslöv uppfyllde känslig markanvändning (KM) vilket är förenligt med bo
städer. Denna utredning behöver dock kompletteras beroende på hur stort område som kom
mer planläggas för bostäder. 
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Med denna bakgrund föreslås att NP Nilssons fastigheter planläggs tillsammans med delar av 
det gamla spårområdet för att möjliggöra för kommunen att utveckla sina intilliggande mark
tillgångar. 

Aktuellt 
NP Nilssons fastigheter (Slammarp 1:143 och 1:144) är belägna i Förslöv i anslutning till det 
gamla stationsläget och är tillsammans ca 2800 m2 stora. På fastigheterna finns i dagsläget NP 
Nilssons trävaruhandel. NP Nilsson anser att det har blivit allt svårare att bedriva handel på 
mindre orter och har bestämt sig för att stänga butiken. Istället önskar de nu utveckla fastig
heterna på bästa sätt genom att möjliggöra för bostadsbyggnation. NP Nilsson har lämnat in 
skisser på två olika bebyggelsetyper och framhäver att detaljplanen bör vara flexibel för att 
möjliggöra för båda typerna, byggrätterna för de olika förslagen varierar mellan 1400 och 
2400 mz (se bilaga 2). 

Det gamla spårområdet (inom fastigheterna Slammarp 1:65, 2:37, 3:19, 64:1 och Vistorp 7:61) 
har till del asfalterats sedan kommunen tog över marken men har för övrigt inte iordningställts 
för något ändamål. Det finns möjligheter att utveckla området till ett för allmänheten tillgäng
ligt grönt stråk med inslag av aktiviteter och förtäta med bostäder i enlighet med inriktnings
dokumentet för Förslövs samhälle samt förslag till ny översiktsplan. Lämpligen skulle förtät
ningen kunna bestå i ca 10 lägenheter i radhusform med en ungefärlig byggrätt om ca 2000 mz. 
Den totala ytan för planområdet blir då ca 1,8 hektar. För att möjliggöra byggrätter på kommu
nal mark ska kommunen bekosta den del av planarbetet som avser kommunens intressen. 
Fördelning av kostnader överenskoms i dialog med NP Nilsson och bekräftas i upprättat plan
avtal. Lämpligen fördelas kostnaden utefter hur stor nytta parterna har av detaljplanen, mätt i 
antal kvadratmeter byggrätt som detaljplanen slutligen kommer att ge. 

Omkringliggande, befintlig bebyggelse består till största del av friliggande villor. Sedan järnvä
gen flyttades ut utanför Förslövs samhälle finns det kvar ett brett område som i dagsläget står 
outnyttjat. På respektive sida finns Ljungbyholmsvägen och Stationsvägen som tillsammans 
skapar ett brett gaturum . 

. - ~ I 

- -- I 
Il 
Il 
Il 

" Il 

---11-

r - '-- . 

...Jl -



3 (4) 

Planområdets läge i Förslöv 

För planområdet gäller tre olika detaljplaner. Slammarp 1:143 regleras i detaljplan 1427 som 
anger användningen "Handel" med en högsta totalhöjd på 8,0 meter. Slammarp 1:144 regleras i 
detaljplan 1408 som anger användningen "Bostäder samt i vissa fall handel eller hantverk" 
byggnader ska vara fristående och får uppföras i två våningar. Det gamla spårområdet regleras 
också i detaljplan 1408 men anger användningarna "Järnväg", "Park eller plantering" samt 
"Vägmark". 

Genom Förslöv rinner Möllebäck. Beroende på avgränsning av planområdet kan planen even
tuellt komma att beröras av strandskydd. Om mark tas med inom strandskyddat område är det 
troligt att marken planläggs som allmän plats vilket då är förenligt med strandskyddet. 

Den östra sidan av det gamla spårområdet berörs inte av några riksintressen. På den västra 
sidan finns dock riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6§ 
respektive 4 kap 2§, samt riksintresse för högexploaterad kust enligt Miljöbalken 4 kap 4§. 
Planläggs marken som allmän plats ska inte riksintressena påverkas. 

Mercurivägen och Stationsvägen söder om Mercurivägen driftas idag av Trafikverket. Detta var 
logiskt när Förslövs tågstation fortfarande var placerad där. I planarbetet behöver det utredas 
om kommunen/vägföreningen kan ta över ansvaret för dessa vägar. 

Detaljplanen utgör ett förtätningsprojekt i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen 
bedöms därmed inte innebära betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskriv
ning inte behöver upprättas. 
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Detaljplanen ska pröva förutsättningarna för mellan 10 och 30 lägenheter. Planområdets av
gränsning ligger inom 800 meter från Förslövs tågstation varpå planen kan inrättas med prio
ritet 1 i enlighet med kommunstyrelsens prioriteringsordning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom upprättande av detaljplanen genomförs en del av gällande översiktplan vilket möjliggör 
fler bostäder i Förslöv genom förtätning. Det är positivt för orten att markanvändingen kan 
omvandlas när det ursprungliga syftet inte längre är aktuellt. I det här fallet skapas bostäder 
där det tidigare bedrivits handel. Förutsättningar skapas även för att utveckla kommunens 
mark med både bostäder och värden för allmänheten i enlighet med översiktsplanens 
intentioner. 

Verksamhet 
Mängden högprioriterade detaljplaner kan påverka handläggningstiderna för planerna totalt 
sett. 

Ekonomi 
Då planområdet både omfattar NP Nilssons och kommunen mark behöver kommunen bekosta 
en del av planarbetet, lämpligen fördelas kostnaden utefter hur stor nytta parterna har av de
taljplanen, mätt i antal kvadratmeter byggrätt som detaljplanen slutligen kommer att ge. 
Kostnaderna i samband med framtagandet av detaljplanen kommer att regleras i ett planavtal 
som tecknas mellan kommunen och NP Nilsson. 

Tillskapandet av byggrätter på kommunens mark kommer att generera intäkter till kommunen 
vid försäljning. Detaljplanen kommer även att medföra kostnader för kommunen när marken 
ska saneras till nivån känslig markanvändning och allmän plats ska iordningställas. Dessa 
kostnader kan inte uppskattas innan detaljplanen givits sitt innehåll. För den kommunala 
exploateringen kommer ett exploateringskonto att upprättas. Kostnaderna finns inte 
budgeterade 2020. 

Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked 
2. Illustrationsförslag 
3. Protokoll KS 2018-12-05 § 274 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-01-15 

KS § 7 Dnr KS 000324/2019 - 200 

Östra Karup 6:22-6:37 - Köpeavtal och överenskommelse 
om åtagande 

12 av 30 

En förenklat anvisningsförfarande har genomförts i syfte att stimulera 
bostadsbyggnation i det kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra 
Karup. Förfarandet resulterade i ett beslut om tilldelning av byggrätt, taget av 
kommunfullmäktige den 4 december 2019. De två byggherrar som tilldelats 
option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åtagande med 
kommunen är Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson. Mariastaden 
projekt AB kommer att driva bostadsprojektet vidare i ett nytt bolag, Östra 
Karup Projekt Ekonomisk Förening och Fredrik Johnsson kommer att driva sitt 
projekt i bolaget Villa Johnsson Stinehov AB. Teknik och service har arbetat 
fram förslag till köpeavtal med tillhörande överenskommelse om åtagande för 
båda byggherrarna. Köpeavtalet är utformat som ett rent köp med 
återgångsvillkor och övriga villkor kopplade till innehåll och tidsaspekter 
återfinns i överenskommelsen. Avtalen har samma uppbyggnad med villkoren 
skiljer sig något åt vilket återspeglar de två projektens olikheter avseende 
omfattning och upplåtelseform. Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson 
har godkänt innehållet i avtalen. Avtalen ska vara undertecknande av 
byggherrarna och kommunen tillhanda innan ärendet tags upp på 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-12-05, med tillhörande bilagor. 

Upprättade förslag till köpeavtal och överenskommelse om åtagande för 
fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 och Östra Karup 6:22-6:24 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättade förslag till köpeavtal och överenskommelse om åtagande för 
fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 och Östra Karup 6:22-6:24 godkänns. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-05. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:22-6:37 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förslag till 

1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 

Sammanfattning av ärendet 
En förenklat anvisningsförfarande har genomförts i syfte att stimulera bostadsbyggnation i det 
kommunala exploateringsområdet Stinehov, Östra Karup. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. De två byggher
rar som tilldelats option att teckna köpeavtal jämte överenskommelse om åtagande med kom
munen är Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson. 
Mariastaden projekt AB kommer att driva bostadsprojektet vidare i ett nytt bolag, Östra Karup 
Projekt Ekonomisk Förening och Fredrik Johnsson kommer att driva sitt projekt i bolaget Villa 
J ohnsson Stinehov AB. 
Teknik och service har arbetat fram förslag till köpeavtal med tillhörande överenskommelse 
om åtagande för båda byggherrarna. Köpeavtalet är utformat som ett rent köp med återgångs
villkor och övriga villkor kopplade till innehåll och tidsaspekter återfinns i överenskommelsen. 
Avtalen har samma uppbyggnad med villkoren skiljer sig något åt vilket återspeglar de två pro
jektens olikheter avseende omfattning och upplåtelseform. 
Mariastaden projekt AB och Fredrik Johnsson har godkänt innehållet i avtalen. Avtalen ska 
vara undertecknande av byggherrarna och kommunen tillhanda innan ärendet tags upp på 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Bakgrund 
Den 8 maj 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att släppa ett prospekt innehållande 15 tomter 
med byggrätt till kommunens intressenter. Detta beslut togs i syfte att stimulera byggnation 
inom det kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 
Inlämningstiden för förslag till byggnation förlängdes en månad på grund av tillkommande 
möjlighet till tolkning av gällande planbestämmelser. Detta tolkningsutrymme och utökad in
lämningstid kommunicerades med samtliga intressenter. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut ges Mariastaden projekt AB och Fredrik 
Johnsson nödvändiga förutsättningar att fullfölja presenterade koncept. 24 nya bostäder 
med upplåtelseform BRF jämte 6 nya bostäder med upplåtelseform hyr~_srätt kan byggas vilket I 'I 

ger människor möjlighet att välja ett alternativ till en friliggande villa i Ostra Karup. ; l~ 
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Boendekostnaden kommer helt naturligt att anpassas till marknadsläget i området. En 
bostadrätt uppskattas kosta under 2 mkr och hyressättningen för lägenheterna bedöms till 
1 650 kr/kvm och år. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten undantaget 
att teknik och service får färre tomter att förmedla till den kommunala tomtkön. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför att kommunen under 2020 erhåller intäkter om 
4 592 000 kronor från försäljning av fastigheterna Östra Karup 6:22-6:37. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Mariastaden projekt AB 
2. Fredrik Johnsson 
3. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:22-6:24 

Samråd har skett med: 
Fredrik Jönsson och Lina Falk (NSVA) Camilla Nermark, Olof Sellden, Catharina Arehög och 
Roger Larsson (Samhällsbyggnadskontoret) Mia Lundström (teknik och service) 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-01-15 13 av 30 

KS § 8 Dnr KS 000165/2019 - 200 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för 
byggrätt inom området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 mfl 

Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala 
exploateringsområdet Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. Två delområden av 
Förslövs Ängar har tävlats ut genom upprättad inbjudan till markanvisning, 
godkänd av kommunstyrelsen den 10 april 2019. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-12-02, med tillhörande bilagor. 

1. Tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för Förslövs 
Ängar, område 1. 
2. Tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal 
med Båstads kommun för exploatering för Förslövs Ängar, område 2. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för 
Förslövs Ängar, område 1. 

2. Tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering för 
Förslövs Ängar, område 2. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-02 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt inom 
området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att; 

1. tilldela Riksbyggen Bonum och Veidekke option att teckna markanvisningsavtal med 
Båstads kommun för exploatering av Förslövs Ängar, område 1. 

2. tilldela Byggnads AB Gösta Bengtsson option att teckna markanvisningsavtal med Bå
stads kommun för exploatering av Förslövs Ängar, område 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala exploateringsorå
det Förslöv ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. Två delområden av Förslövs Ängar har tävlats ut 
genom upprättad inbjudan till markanvisning, godkänd av kommunstyrelsen den 10 April 
2019. 

191104\foll tnlet lcan Inte representeras I angiv t ~ rmnf. 
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Tävlingen har genererat sex tävlingsbidrag som samtliga lämnats in i rätt tid och följer kvalifi
ceringskraven som ställts i inbjudan. Fem tävlings bi drag har inkommit till kommunen avse
ende område 1 och ett för område 2. 

Samtliga bidrag har utvärderats mot samma principer och betygsatts efter en poängskala mel
lan 1-5, där 1 motsvarar "inte tillfredställande" och 5 "mycket bra". Utvärdering har genom
förts av samhällsbyggnadskontoret tillsammans med teknik och service då de aspekter som 
bedömts i förslagen spänner över flera kompetensområden . 

För område lerhöll kommunen fyra tävlings bidrag. Högst poäng genererade förslaget från 
Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter. Detta förslag skulle tillföra området nya 
bostäder för olika livsskeden och utmärkte sig genom välplanerade, funktionella och tilltalande 
gemensamhetsytor. Förslaget innehåller 73 st bostäder vilket motsvarar en acceptabel exploa
teringsgrad. Bostäderna upplåts som bostadsrätter. 

För område 2, i villaområdets centrala del, erhöll kommunen ett förslag. Förslaget som lämnats 
av Byggnads AB Gösta Bengtsson innehåller 12 bostäder i parhus. Byggnaderna är moderna i 
sitt uttryck och har anpassats väl till omgivande miljö. Bostäderna upplåts som hyresrätter. 

Genomförd utvärdering har resulterat i två högt värderade tävlings bidrag som förvaltningen 
anser kunna bidra till utvecklingen av Förslövs samhälle. Bidragen tillhör Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter och Byggnads AB Gösta Bengtsson. 
Bidragen genererar tillsammans 85 nya bostäder som planeras stå färdiga 2022. Värdet av den 
samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor. 

Bakgrund 
Den 10 April 2019 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbju
dan till markanvisningstävling för området Förslövs Ängar, del av Förs löv 2:4· varigenom mar
kanvisningstävlingen påbörjades. 
Samtliga handlingar tillhörande markanvisningstävlingen publicerades på kommunens hem
sida och information mailades samtliga kontakter i kommunens intressentlista. Sista inläm
ningsdag i tävlingen bestämdes till den 1 oktober 2019. 
Tävlingsförfarandet som metod återspeglar kommunens ambition att attrahera exploatörer 
som vill bygga hållbart och med en hög kvalite. Inbjudan till markanvisning för Förslövs Ängar 
har medvetet utformats att inte innehålla någon angiven viktning mellan de olika krav och kri
teriespecifikationerna för att lämna större utrymme för exploatörerna att visa sin ambitions
nivå. Båstads kommun har i detta tävlingsförfarande förenklat för tävlingsdeltagarna genom 
att specificera vad kommunen anser vara prioriterat vid utvärdering. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut inleds avtalstecknande med angivna parter 
i syfte att genomföra vad som angivits i insända tävlings bidrag. Under förutsättning att övriga 
delar av avtals och byggprocess fortlöper som planerat kommer Förslöv få 45 bostäder för 
åldersgruppen +55, enligt riksbyggens koncept Bonum jämte 28 bostäder i parhus. Det är för
valtningens uppfattning att dessa bostäder övervägande kommer att utgöra åretruntboende, 
något som är viktigt för kommunen. 

Verksamhet 
För att de parter som kommunen genom detta beslut knyter till sig ska kunna påbörja sin pro
jektering och byggnation måste kommunen projektera gata och Va för område 1. Projektering 
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påbörjas våren 2020 och samordnas mot föreslagna bostadsprojekt till omfattning och tid. För 
projekteringen måste resurser avsättas hos teknik och service. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder inga kostnader för kommunen. Först när 
markanvisningsavtal tecknats har kommunen med bindande verkan åtagit sig att utföra 
prestationer som genererar kostnader. 

Teknilc och service 

L ..... ··susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter 
2. Byggnads AB Gösta Bengtsson 
3. BoKlok 
4. Mariastaden projekt AB 
5. Saltkällan Exploatering AB 
6. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
7. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
8. Veum 
9. Bjäre Biovärme AB 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Tävlingsbidrag, Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter 
2. Tävlingsbidrag, BoKlok 
3. Tävlingsbidrag, Mariastaden projekt AB 
4. Tävlings bidrag, Saltkällan Exploatering AB 
5. Tävlingsbidrag, (område 1) Byggnads AB Gösta Bengtsson 
6. Tävlingsbidrag, (område 2) Byggnads AB Gösta Bengtsson 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Catharina Arehög, Olof Sellden, Henrik Eliasson (samhällsbyggnadskontoret), 
Andreas Jansson (teknik och service), Lina Falk och Fredrik Jönsson (NSVA) 
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Kommunstyrelsen 

KS § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

Dnr KS 000948/2018 - 500 

Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster vid Stenhotten 

Sida 

14 av 30 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått ett föreläggande från länsstyrelsen att inrätta 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid Stenhotten. Förläggandet 
innebär att vatten och spillvatten ska byggas ut till minst 16 fastigheter. 
Kommunen har i tidigare yttrande till länsstyrelsen framställt att höga 
drift- och investeringskostnader gör att det varken miljömässigt eller 
samhällsekonomiskt är försvarbart med en utbyggnad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2020-01-14. 

Förvaltningens förslag Länsstyrelsens beslut om att inrätta verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhatten överklagas. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Länsstyrelsens beslut om att inrätta verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhatten överklagas. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-14 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000948/2018-500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhotten 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 
Länsstyrelsens beslut om att inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
vid Stenhotten överklagas. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun har fått ett föreläggande från länsstyrelsen att inrätta verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster vid Stenhotten. Förläggandet innebär att vatten och spillvatten 
ska byggas ut till minst 16 fastigheter. Kommunen har i tidigare yttrande till länsstyrelsen 
framställt att höga drift- och investeringskostnader gör att det varken miljömässigt eller 
samhällsekonomiskt är försvarbart med en utbyggnad. 

Bakgrund 
Ägarna till 25 fastigheter vid Stenhotten och Viarpshult har 2018-09-20 lämnat in en begäran 
till Länsstyrelsen Skåne om utökat verksamhetsområde för avloppsvatten och anslutning till 
kommunalt dricksvatten för fastigheterna med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). Kommunstyrelsen lämnade yttrande 2018-12-12 till Länsstyrelsen med NSVA:s 
yttrande som underlag. Kommunen hänvisade till att i den beslutade landsbygdsstrategin 
fanns ett tiotal områden som är högre prioriterade att bygga ut kommunalt vatten och avlopp 
till. Höga drift- och investeringskostnader gör att det varken miljömässigt eller samhälls
ekonomiskt är försvarbart med en utbyggnad, utan det finns andra områden som har större 
behov. Länsstyrelsen har fattat beslut 2019-12-19 om ett föreläggande att inrätta verksam
hetsområde för allmänna vattentjänster vid Stenhotten. Motiveringen är hänvisning till att 
fastigheterna ligger i ett "större sammanhang" nära ett befintligt VA-område samt hälso
skyddsrekvisiten att området utgör ett sådant område där avlopp enligt 6 §lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster behöver ordnas i ett större sammanhang. I länsstyrelsens beslut 
ska kommunen fatta beslut om inrättandet senast 2020-06-01. I beslutet ska anges när 
genomförandet senast ska vara klart. Mot bakgrund av kommunens tidigare ställningstagande 
i sitt yttrande så föreslår förvaltningen att länsstyrelsens beslut överklagas. 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 
Teknik och service 

Beslutet ska expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Teknik och service 
NSVA 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum 
2020-01-15 
Handläggare 
Jan Bernhardsson 

Vårtdnr 
KS 000948/2018-500 

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 

skane@lansstyrelsen.se 

Överklagande av Länsstyrelsen Skånes beslut 2019-12-19 om 
föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhotten, Båstads kommun, Dnr 567-28845-2018 

1 (1) 

Båstads kommun överklagar härmed länsstyrelsens beslut om föreläggande om inrättande 
av verksamhetsområde vid Stenhatten. 

Kommunen ber om att få återkomma i ärendet med utvecklande av synpunkter och skäl 
till överklagandet. 

Beslut om överklagande är gjord på kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-15. 

ohan Olsson Swanstein 
Kommunalråd 

t_JJ;: 
Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

2020-01-15 15 av 30 

KS§ 10 Dnr KS 000919/2019- 600 

Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan 
av Båstads kommun 2020-2028 

Föreliggande utredning har visat är att det finns en viss outnyttjad kapacitet i 
befintliga skolor på norra sidan av Båstads kommun. För att möjliggöra ett 
nyttjande av denna kapacitet krävs ett antal åtgärder framför allt på 
Strandängsskolan men även på Östra Karups skola vilka redovisas i 
utredningen. Behovet av ny skola i Hemmeslöv kan med detta förslag 
senareläggas efter planperioden, samtidigt som befintliga skollokaler 
optimeras och nyttjas fullt ut under en längre period. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson, daterad 2019-11-2 7, med 
tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-10. 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 
åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslås kommunstyrelsen besluta: 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

a) . Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 

b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 

c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

Skolchef Inga-Britt Henriksson och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 
föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M), Uno 
Johansson (C), Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till utbildningsnämndens förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-01-15 16 av 30 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Fastställa förslag till grundskolestruktur på norra sidan av Båstads kommun för 
åren 2020-2028 i enlighet med föreliggande förslag. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående 
föreslås kommunstyrelsen besluta: 

Utifrån föreliggande förslag uppdra Teknik och service att: 

a). Påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende 
Strandängsskolan och dess verksamhet. 

b). Hitta funktionella och verksamhetsanpassade lokaler för den verksamhet 
som idag finns i A-husets lokaler. 

c). Påbörja en förstudie och framtagande av en programhandling avseende 
Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 17 av 30 

KS§ 11 Dnr KS 000920/2019 - 600 

Riktlinjer för avstängning i samband med utebliven betalning 
av avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg 

Beskrivning av ärendet Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Kommuner som fråntar 
barn sin förskoleplats åsidosätter både skollagen och barnkonventionen. 
Artikel 3 i barnkonventionen innebär att barnets bästa ska sättas i främsta 
rummet. I avstängningsbesluten åsidosätts ett sådant barnperspektiv och 
vuxenperspektivet tar över. I dagens system är det barnet som får ta 
konsekvensen när föräldrarna inte betalar avgiften. Dessa rutiner och system 
stämmer inte överens med dagens lagstiftning och bör ses över. 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från förskoleutvecklare Birgitta Berseus, daterad 2019-11-13, 
med tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-10. 

Ändra riktlinjerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift 
för barnomsorg/skolbarnomsorg. De nya riktlinjerna innebär att barn inte blir 
avstängda från förskola och fritidshem med anledning av vårdnadshavares 
obetalda skulder. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ändra riktlinjerna för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift 
för barnomsorg/skolbarnomsorg. De nya riktlinjerna innebär att barn inte blir 
avstängda från förskola och fri tidshem med anledning av vårdnadshavares 
obetalda skulder. 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-13 

Handläggare: Birgitta Berseus 

Dnr: UN 000437 /2019-600 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för avstängning i samband med utebliven betalning av avgift 
för barnomsorg/skolbarnomsorg 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ändra riktlinjerna för avstängning i 
samband med utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg. 
De nya riktlinjerna innebär att barn inte blir avstängda från förskola och fritidshem med an
ledning av vårdnadshavares obetalda skulder. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Skollagens skrivningar(kap.l. 4§ och kap.8. 2§) och att Barnkonventionen 
blir svensk lag den 1 januari 2020 ser förvaltningen att det finns anledning att ompröva före
skrifterna att stänga av barn på grund av vårdnadshavares obetalda skulder. 

Bakgrund 
I riktlinjer för Båstads kommuns debiterings- och kravverksamhet avseende barnomsorg( dnr: 
92/04-906 från 2004-01-29) står följande: 
Avstängning från barnomsorg tillämpas i enlighet med barnomsorgstaxan då avgift ej erlagts 3 
månader efter förfallodag. Beslut om avstängning finns i kommunens barnomsorgstaxa. 
På Kommunstyrelsen 2019-11-06 beslutades om ändring i Riktlinjer för Båstads kommuns 
debiterings- och kravverksamhet avseende barnomsorg. Ändringen innebär att betalningspå
minnelse ska skickas till gäldenären. 

Rätten till förskola är reglerad i skollagen och förskolan når idag i stort sett alla barn. Svensk 
och internationell forskning visar att både barnet, familjen och samhället gynnas av att barn 
går i förskola. Barn från sämre socioekonomiska förhållanden gynnas mest. Förskolan kan vä
sentligt bidra till att skapa jämlika förutsättningar och kompensera för bristande levnadsför
hållanden i hemmet. Därför är det ett allvarligt beslut att stänga av barn från förskolan. 

Aktuellt 
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Kommuner som fråntar barn sin försko
leplats åsidosätter både skollagen och barnkonventionen. Artikel 3 i barnkonventionen inne
bär att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. I avstängnings besluten åsidosätts ett sådant 
barnperspektiv och vuxenperspektivet tar över. I dagens system är det barnet som får ta kon
sekvensen när föräldrarna inte betalar avgiften. Dessa rutiner och system stämmer inte över
ens med dagens lagstiftning och bör ses över. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att barn inte blir avstängda kan vårdnadshavare fortsätta sina studier eller arbete 
vilket kan innebära att familjen kan betala av sin skuld över tid och därmed blir mindre 
socioekonomiskt utsatt. 

Verksamhet 
Barnet kan tas emot i verksamheten och pedagogerna kan fullfölja sitt utbildningsuppdrag i 
förhållnde till barnet. 

Ekonomi 
Kommunen hanterar ärendet enligt gällande principer vid obetalda fakturor. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnets bästa beaktas 
Barnets rätt till utbildning beaktas 
Barnets rätt till utveckling beaktas 
Barnet kan genom bibehållen barnomsorgsplats få en större trygghet i en situation som kan 
bedömmas som extra utsatt 

Beslutet ska expedieras till: 
Rektorer i förskola och skola 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Barnkonsekvensanalys 

Samråd har skett med: 
Skolchef Inga-Britt Henriksson 
Strateg Filippa Swanstein 
Skoljurist Nina Linne 



BÅSTADS 
KOMMUN 

2019-11-11 

Barnkonsekvensanalys: Riktlinjer för avstängning i samband med 
utebliven betalning av avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg 

1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? 

Ja:x 

Motivering för beslutet: Förskolan kan väsentligt bidra till att skapa jämlika förutsätt
ningar och kompensera för bristande levnadsförhållanden i hemmet. Därför är det ett 
allvarligt beslut att stänga av barn från förskolan. 
(Barnkonventionen artikel 2, 3 och 4). 

2. Hur påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

Positivt: x Negativt: 

Motivering för beslutet: Barns möjlighet till omsorg, utveckling och lärande tillsam
mans med andra barn och utbildade pedagoger avbryts inte pga av familjens ekono
miska situation. Svensk och internationell forskning visar att både barnet, familjen och 
samhället gynnas av att barn går i förskola. Barn från sämre socioekonomiska förhål
landen gynnas mest. 

3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? 

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: 

4. Strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Barnkonvention
en? 

Ja: Nej: x 

Motivering för beslutet: 

(Artikel 2 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 

Artikel 4 
Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka 
förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte 
räcker till bör man söka lösningar genom internationellt samarbete.) 

1 (1) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

Dnr KS 000883/2019 - 900 

Sida 

18 av 30 

Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. Förvaltningen har utarbetat ett förslag 
till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde för 2020. 
Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar 
av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020 är upprättat i 
enlighet med förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-12-02, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Notering Underlaget är kompletterat inför kommunstyrelsens beslut med Bildning och 
arbetes verksamhet. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-12-02 

Handläggare: Lena Törnros 

Dnr: KS OOxxx/2019 - xxx 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan 2020 för verksamheter under kommunstyrelsens ansvar god
känns. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an
svarsområde för 2020. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an
svarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2020 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde, 
kommunrevisionen, Ekonomiavdelningen, Kansliet, IT-avdelningen., Upphandlingsavdelning
en, HR avdelningen. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för 2020 för kommunstyrelsen. 
Bruttorisklista för kommunstyrelsen 
Bilaga 1 Rutin för kontroll av FB Webb 
Bilaga 2 Rutin för kontroll av fastighets beteckning 
Bilaga 3 Anvisningar upprättande av internkontrollplan - diarieföring av planprocesser 

Båstad och 2019-12-02 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

2020-01-15 19 av 30 

KS § 13 Dnr KS 000663/2019 - 900 

Firmateckning- kommunens firma 

I samband med undertecknande av avtal, överenskommelser etc. efterfrågas 
ofta firmatecknare för kommunen. Firmatecknare är en civilrättslig term som 
inte tas upp i kommunallagen. Detta till trots har många kommuner utsett 
firmatecknare för att underlätta hanteringen. Då den nuvarande bestämmelsen 
om firmateckning i Båstads kommun har ett antal år på nacken, samt att 
förvaltningsorganisation, titlar etc. ändrats sedan dess, finns behov av att 
uppdatera beslutet angående kommunens firmatecknare. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad 
2019-12-02. 

1. Ekonomichef, teknik- och servicechef eller kommundirektör undertecknar 
köpekontrakt, köpebrev, gåva- och bytesavtal, arrendeavtal samt leasingavtal. 
2. Ekonomichef eller kommundirektör tecknar kommunal borgen samt 
undertecknande av lånehandlingar vid upptagande av kommunala lån, i samråd 
med kommunstyrelsens ordförande. 
3. Exploateringsingenjör eller kommundirektör undertecknar exploaterings
och servitutsavtal. 
4. Kommundirektör, ekonomichef, teknik- och servicechef, HR-chef eller 
kanslichef tecknar kommunens firma i övriga förekommande fall inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
5. Tecknande av handlingar i ärenden beslutade av kommunstyrelsen ska alltid, 
inom ramen för principen två i förening, även undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes förfall kommunstyrelsens 
l:e vice ordförande. 
6. Kommunstyrelsens beslut från den 14 september 2011, § 221, upphävs 
härmed. 

Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet återemitteras för att vidare utreda 
innebörden avseende undertecknande/kontrasignering av två personer 
i förening. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återemitteras för att vidare utreda innebörden avseende 
undertecknande/kontrasignering av två personer i förening. 

Utdra sbes rkande 



rlil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-01-15 20 av 30 

KS § 14 DnrKS000807/2019-100 

Underhållsplan för offentlig konst i Båstads kommun 

Båstads kommuns offentliga konstinnehav består av ett överskådligt antal 
konstverk. Kommunen har också cirka 900 verk så kallad löskonst/tavlor och 
mindre konstföremål som har behov av underhåll. Inventering av löskonst sker 
regelbundet men det finns också behov av att göra och dokumentera en 
inventering av den offentliga konsten. I dagsläget finns ingen underhållsplan för 
den offentliga konsten vilket inte innebär att underhåll inte genomförs. Det 
finns dock behov av en tydlig plan som sträcker sig över en längre tid samt 
beräkning av kostnader för detta. Kulturavdelningen har i dagsläget inte någon 
budget för detsamma. Det finns en budget om 60 tkr för kulturmiljövård vilket 
inte är detsamma som underhåll av offentlig konst, dock har dessa medel till 
viss del används för underhåll och renovering eftersom gränsdragningen inte 
alltid är helt tydlig. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 
daterad 2019-11-25. 

Kulturavdelningen får i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på en 
underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader. 

Kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kulturavdelningen får i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på en 
underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-25 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000807 /2019 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Underhållsplan för offentlig konst i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen ger kulturavdelningen i uppdrag att göra en inventering av och ge förslag på 
en underhållsplan för offentlig konst som inkluderar en beräkning av kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns offentliga konstinnehav består av ett överskådligt antal konstverk. Kom
munen har också cirka 900 verk så kallad löskonst/tavlor och mindre konstföremål som har 
behov av underhåll. Inventering av löskonst sker regelbundet men det finns också behov av 
att göra och dokumentera en inventering av den offentliga konsten. I dagsläget finns ingen 
underhållsplan för den offentliga konsten vilket inte innebär att underhåll inte genomförs. 
Det finns dock behov av en tydlig plan som sträcker sig över en längre tid samt beräkning av 
kostnader för detta. Kulturavdelningen har i dagsläget inte någon budget för detsamma. Det 
finns en budget om 60 tkr för kulturmiljövård vilket inte är detsamma som underhåll av of
fentlig konst, dock har dessa medel till viss del används för underhåll och renovering ef
tersom gränsdragningen inte alltid är helt tydlig. 

Bakgrund 
Det finns omkring femton offentliga konstverk som har olika behov av regelbundet underhåll. Visst 
underhåll kan verksamhetsområde teknik och service bistå medan annat behöver professionell exper
tis. 

Aktuellt 
Turistbyrån har gjort en bra sammanställning av offentliga konstverk i Båstads kommun och 
här finns aktuell information, se länk https://www.bastad.com/sv/skulpturer-i-bastad. Utöver 
dessa finns också två konstverk i Grevie och i Förslöv skapade av Gustav Kraitz. Konstverket i Förs
löv renoverades under 2019 genom att medel omfördelades från renovering av Scalabiografen till 
renovering av konstverket i Förslöv. 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg och kulturskolechef 

Beslutet ska expedieras till: KSAU, KS 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

Dnr KS 000678/2018 - 100 

Svar på motion - Översyn av regelverk för föreningsbidrag 

Sida 

21av30 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerar den 6 juli 2018 om att kommunstyrelsen dels 
får i uppdrag att se över regelverket för föreningsbidrag till kulturföreningar. 
Syftet är dels att få en rättvis fördelning av de medel som står till förfogande för 
verksamheten dels att kommunstyrelsen ska beräkna kostnaden för ett 
genomförande av bidrag till kulturorganisationer enligt det föreslagna 
regelverket. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 
daterad 2019-12-05. 

Förvaltningens förslag 1. Motionen anses besvarad. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier. 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

Beslut 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk som avser 
fördelning av kulturföreningsbidrag utifrån en föreslagen 
fördelningsnyckel/kriterier. 

Utdra sbes rkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-01-15 22 av 30 

KS § 16 Dnr KS 000416/2018 - 600 

Svar på motion - Kulturgaranti till alla elever 

Beslut om att ta fram en kulturgaranti kan effektueras inom befintliga resurser. 
Däremot är uppdraget sannolikt förknippat med ökade kostnader mot 
bakgrund av att barnkultursamordnarens arbetstid över tid inte kan förläggas 
på konkret innehåll i kulturgarantin. Då kommer kulturavdelningen att behöva 
något ökade resurser för att köpa in verksamhet. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg och kulturskolechef Helene Steinlein, 
daterad 2019-12-05. 

1. Motionen anses vara besvarad. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra liv 
och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses vara besvarad. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturgaranti för 
alla barn och elever i Båstads kommun från förskola till åk 9. Innehåll och 
ekonomi ska tydligt redovisas. Förslaget till kulturgaranti syftar till att vidga 
kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som en del av våra 
liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. Kulturgarantin beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Utdra sbes rkande 



iJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-01-15 23 av 30 

KS § 17 Dnr KS 001142/2018 - 900 

Svar på motion - Jämställt försörjningsstöd 

Centerpartiet motionerade den 18 november 2018 om att införa jämställt 
försörjningsstöd dvs. att ett försörjningsstöd alltid ska betalas ut lika till bägge 
parter i ett förhållande, som ansöker om gemensamt försörjningsstöd. Genom 
att arbeta med att utreda, bedöma och besluta om ekonomiskt bistånd på 
individuell grund men utifrån jämställdhetsperspektiv kan en verksamhet som 
ekonomiskt bistånd aktivt främja möjligheter för bägge parter till jämlikt 
inflytande kring den ekonomiska makten och därmed också främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män, som idag är ett hinder för egenförsörjning. Utifrån de 
uppgifter som den nationella genomlysningen visade kring hur förutsättningar 
för ekonomiskt bistånd och perspektiv kring jämställdhet samverkar känns det 
angeläget att tydliggöra rutiner som främjar jämställdhet och egenmakt inom 
ekonomiskt bistånd. Att använda ord som alltid (eller aldrig) kan dock vara 
begränsade eller till och med vara kontraproduktivt för den enskilda individen 
(inte sällan kvinnan). Förvaltningen föreslår att Båstads kommun och 
ekonomiskt bistånd ska använda jämställt försörjningsstöd som styrande och 
aktiv norm, men ha möjlighet att utifrån individuella bedömningar eller 
särskilda sammanhang kunna välja en annan ordning än att alltid i alla 
sammanhang välja att dela försörjningsstödet precis lika mellan parterna, om 
den individuella bedömningen visar på skäl för att aktivt avvika från beslutat 
norm om jämställt försörjningsstöd. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad samt att försörjningsstöd ska anta 
en huvudregel som innebär att försörjningsstöd betalas ut till bägge parter i ett 
förhållande om båda parter i ett förhållande ansöker om försörjningsstöd. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Filippa Swanstein och enhetschef 
Josephine Tegner, daterad 2019-11-14. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Försörjningsstöd ska anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Försörjningsstöd ska anta en huvudregel som innebär att försörjningsstöd 
betalas ut till bägge parter i ett förhållande om båda parter i ett förhållande 
ansöker om försörjningsstöd. 

Utdra sbes rkande 



1Ji1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

KS § 18 Dnr KS 000091/2019 - 100 

Svar på motion - Översyn av regler och avgifter för lån 
av kommunägda lokaler 

24 av 30 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 att kommunen genomför en 
översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler och att 
utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå. Motionen tangerar ett 
pågående utredningarbete där Teknik och service har fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inventera alla lokaler i Båstads kommun som är lämpliga 
att hyra/låna ut till föreningar. I inventeringen kommer Teknik och service att 
utreda eventuella kostnader för att hyra lokalerna. Mot bakgrund av beslutet 
som kommunstyrelsen fattade 2019-03-13 så föreslår förvaltningen att 
motionen anses besvarad och att Teknik och service beaktar motionen i sitt 
inventeringsarbete. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen anses besvarad. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 
3. Marie Eriksson, gatu- och parkchef, informerar om Teknik och services 
kommande inventeringsarbete när ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 januari. 

Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Mats Sjöbeck (C): Bifall till motionen. Förslaget att Teknik och service ska 
inventera lokaler för att utröna vilka som är lämpliga att hyra/låna ut till 
föreningar samt eventuella kostnader är bra. Centerpartiet vill med sin 
motion understryka att utgångspunkten ska vara att ingen hyra ska utgå. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Teknik och service beaktar motionen i sitt inventeringsarbete. 

Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-01-15 25 av 30 

KS § 19 Dnr KS 000866/2017 - 380 

Svar på motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad 
och upprustning av idrottshallar 

Liberalerna motionerade den 21augusti2017 om att Båstads kommun ska ta 
fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i 
kommunen. De vill genom denna plan se hur behoven av inomhustider ser ut i 
de olika kommundelarna, vilken typ av som aktiviteter som främst efterfrågas 
och vilka typer av aktiviteter som kan bli aktuella i framtiden samt vilka behov 
som finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i 
framtiden. Motionärernas förslag tangerar förvaltningens intentioner då en 
lokalförsörjningsplan kommer att arbetas fram under första kvartalet 2020 
i samband med budgetprocessen. När denna plan är på plats kommer 
förvaltningen ha en tydlig bild över hur förvaltningen bör arbeta med 
kommunens idrottshallar. Denna plan kommer att besvara motionärernas 
frågeställningar och förenkla arbetet med att ge kommunens idrottsföreningar 
de bästa möjliga förutsättningarna för att verka i Båstads kommun. Mot 
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad samt 
att motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionens frågeställningar beaktas vid framtagande av 
lokalförsörjningsplanen. 

Utdra sbes rkande 



IIi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

DnrKS000694/2019-100 

Svar på medborgarförslag -Attraktivare arbete 
för hemtjänstpersonal 

Sida 

26 av 30 

Beskrivning av ärendet Den 10 september 2019 inom ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att Båstads kommun ska göra hemtjänstsperonalens arbete med 
attraktivt, exempelvis genom att bjuda på gratis fika. Förvaltningen är tacksam 
för att förslagsställaren uppmärksammar en yrkesgrupp som värnar om många 
av de mest sköra och svaga i vår kommun. Hemtjänst i Båstads kommun bygger 
på två stora organisationer, en del finns på Skogsliden och här bistår man våra 
kommunmedborgare på norra sidan av Hallandsåsen. Den andra delen finns på 
Bjäredalen, strax intill Förslövs tågstation, och här ansvarar man för tätorterna 
på söder. Båstads kommun jobbar ständigt med ambitionen om att vara en 
arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och att kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare för personalen. Detta är ett arbete som är nödvändigt att 
alltid utveckla då det är en hård konkurrens om den personal som vill jobba 
med omvårdnadsarbete. Eftersom att hemtjänsten är en del av Båstads 
kommun som helhet, är det svårt att särbehandla gruppen personal som 
arbetar i hemtjänsten. Kommunen kan inte erbjuda förmåner som inte andra 
yrkesgrupper får ta del av. Detta innebär att gratis fika, frukt eller annat 
specifikt inte kan köpas in endast för hemtjänstpersonalen. Däremot försöker 
förvaltningen se till så rast och återhämtning kan tryggas kontinuerligt under 
dagen. Mot bakgrund av att detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
anses besvarat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-11-01. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-15 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

27 av 30 

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 januari 2020 godkänns. 

Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 28 av 30 

KS § 22 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2019-10-08. 
b ). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom november 2019. 
c). Protokoll från styrelsemöte 6 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

2019-10-10. 
d). Protokoll från styrelsemöte 6 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-10-10. 
e ). Protokoll nr 4 2019 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

2019-10-09. 
f). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden - Ekonomisk månadsuppföljning 

per den 30 november 2019. 
g). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2019-12-03. 
h ). Protokoll från pensionärsrådet 2019-12-05. 
i). Ekonomirapport januari-november 2019 för Båstads kommun. 
j). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk 

månadsuppföljning per den 30 november 2019. 
k). Mötesanteckningar från ägarsamråd med Sydvatten AB 2019-11-08. 
1). Beslut från länsstyrelsen - Föreläggande om inrättande av 

verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid Stenhotten. 
m) . Protokoll från styrelsemöte 7 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-11-22. 
n). Protokoll från styrelsemöte 7 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

2019-11-22. 
o). Protokoll nr 5 2019 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSRAB 

2019-11-21. 
p ). Protokoll nr. 11 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

KS § 23 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

Beslut 

a). Delegationsbeslut- Individ och familj 2019-11-01- 2019-11-30. 
b). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 

mellan 2019-11-01och2019-12-01. 
c). Delegations beslut - Individ och familj 2019-12-09. 
d). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2019-12-19. 
e) . Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 

mellan 2019-12-01och2019-12-18. 
f). Delegationsbeslut - Gatu- och parkchefen 2019-12-23. 
g). Delegationsbeslut- Gatu- och parkchefen 2019-12-27. 
h). Delegationsbeslut-Trafikingenjören 2019-12-27. 
i). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2019-12-03. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

29 av 30 

Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

KS § 24 Dnr KS 000048/2020 - 900 

Väckt ärende - Lägesrapport avseende arbetet med 
näringslivsorganisationen och näringslivspolicyn 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet väcker ett nytt ärende på sammanträdet. De önskar en 
lägesrapport avseende arbetet med näringslivsorganisationen och 
näringslivspolicyn. Rapporten ska presenteras i kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

30 av 30 

Utdra sbes rkande 


