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KS § 25 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 Bo Wendt. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 18 februari 2020 kl. 09.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av 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 informationspunkt om att kommunens hemsida överbelastades efter 
ett fejkat Facebook-inlägg i samband med stormen söndagen den 9 februari. 

Väckt informationspunkt - Samverkansöverenskommelse 2020-2022 
mellan Båstads kommun och Polisen. 

Väckt informationspunkt - Medborgarlöfte 2020-2022 mellan Polisen 
och Båstads kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 27 Dnr KS 000890/2019 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

Beslut 

· Information om den nya återvinningstjänsten (Cecilia Halmblad, 
renhållningschef på NSR). 

·Johan Olsson Swanstein väcker en informationspunkt om 
samverkansöverenskommelse 2020-2022 mellan Båstads kommun 
och Polisen (Johan Olsson Swanstein, kommunalråd). 

·Johan Olsson Swanstein väcker en informationspunkt om medborgarlöfte 
2020-2022 mellan Polisen och Båstads kommun (Christofer Thoren, 
säkerhetschef och Johan Olsson Swanstein, kommunalråd). 

· Hans Grönqvist väcker en informationspunkt om att kommunens hemsida 
överbelastades efter ett fejkat Facebook-inlägg i samband med stormen 
söndagen den 9 februari (Anders Björk, IT-chef, Christofer Thoren, 
säkerhetschef och Erik Lidberg, kommundirektör). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 28 DnrKS000914/2019-300 

Yttrande över regional utvecklingsstrategi 
- Det öppna Skåne 2030 

7 av 27 

Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i 
Skåne, reviderat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 
Remisstiden går ut den 15 februari 2020. I den reviderade versionen av den 
regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra styrdokument 
tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och 
målsättningar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och 
program på regional nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i 
texten, som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits 
fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters, daterad 
2020-01-15, med tillhörande bilagor. 

Yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 
godkänns. 

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 
godkänns. 

Justerandes si naturer 
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Yttrande över regional utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030 

Förslag till beslut 

Godkänna yttrandet över den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Remisstiden går ut den 15 februari 
2020. 

I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra 
styr-dokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och mål
sättning-ar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional 
nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Mo
deller för genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

Bakgrund 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, reviderat 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Den reviderade regionala utveckl
ingsstrategin är sänd på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 februari 2020. 

Inom Familjen Helsingborg har ett gemensamt yttrande över den regionala utvecklingsstrate
gin utarbetats. Båstads kommun ställer sig bakom det gemensamma yttrandet, men komplette
rar det med ytterligare några synpunkter. 

Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något som 
saknas? 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller gemen
samt utvecklingsarbete i Skåne? 
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och hand
ling kring det som lyfts? 

Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 

Aktuellt 
I den reviderade versionen av den regionala utvecklingsstrategin har kopplingen till andra 
styr-dokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån tre nivåer: vision och mål
sättning-ar, områdesstrategier på regional nivå samt handlingsplaner och program på regional 
nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, som även har koncentrerats. Mo
deller för genomförande har tagits fram och ett uppföljningssystem har utarbetats. 

Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. 

191217\ c:\ users\henand 2\docu ments\ ciceron\ temp\ tjänsteskrivelse hls.doc\ha 
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I yttrandet framförs bland annat synpunkter på var och en av delarna i den regionala utveckl
ingsstrategins vision, men även några övergripande synpunkter framförs: 

• Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsamling 
och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som strate
gier, till exempel "verka för" eller "skapa förutsättningar för". 

• Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda penseldrag. 
Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med relevanta 
aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till handling. 

• Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intressekon
flikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom ett aktivt deltagande i beslut om regionala strategier kan Båstads kommun vara med 
och påverka framtidens Skåne. Den reviderade utvecklingsstrategin har potential att bli ett 
verktyg för att nå en mer hållbar samhällsutveckling inom ett flertal områden. 

Verksamhet 
Den regionala utvecklingsstrategin lägger grunden till kommunens arbete med att nå en håll
bar utveckling och vid framtagandet av kommunala strategier, planer och program. Därför är 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 viktig för kommunens alla verksamheter. 

Ekonomi 
Yttrandet över/ antagandet av utvecklingsstrategin kan få ekonomiska effekter på längre sikt 
efter hand som den kommunala verksamheten antar nya mål och strategier. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys är gjord. 

Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns yttrande över den regionala utvecklingsstrategin 
Familjen Helsingborgs gemensamma yttrande över den regionala utvecklingsstrategin 

Samråd har skett med: 
Familjen Helsingborgs kommundirektörsgrupp 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, Planchef, Samhällsbyggnad 
Carolina Holgersson Ivarsson, Projektledare, Strategi & Utveckling 
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Yttrande över regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 

Ärendet 
Region Skåne har, inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar i Skåne, revi
derat den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. I den reviderade versionen 
har kopplingen till andra styrdokument tydliggjorts. En ny struktur har utarbetats utifrån 
tre nivåer: vision och målsättningar, områdesstrategier på regional nivå samt handlings
planer och program på regional nivå. Därutöver har vissa förändringar genomförts i texten, 
som även har koncentrerats. Modeller för genomförande har tagits fram och ett uppfölj
ningssystem har utarbetats. Den reviderade regionala utvecklingsstrategin är sänd på re
miss till berörda parter. 

Region Skåne önskar framförallt synpunkter på följande områden: 
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något 
som saknas? 
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller ge
mensamt utvecklingsarbete i Skåne? 
3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och 
handling kring det som lyfts? 

Yttrandet är strukturerat kring dessa frågeställningar. 

Yttrande 
Det är positivt att Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi med fokus på hållbarhet 
och Agenda 2030. De genomförda förändringarna har bidragit till en förbättrad struktur. 
Familjen Helsingborg har dock ett par övergripande synpunkter: 

• Det finns många målsättningar i strategin och många mål kan försvåra en kraftsam
ling och ett gemensamt fokus. Vissa mål i utvecklingsstrategin kan också läsas som 
strategier, till exempel "verka för" eller "skapa förutsättningar för". 

• Den regionala utvecklingsstrategin har en hög ambitionsnivå, utifrån breda pensel
drag. Den behöver konkretiseras i handlingsplaner och i insatser tillsammans med 
relevanta aktörer. Det ska vara enkelt att förstå hur strategin kan omsättas till hand
ling. 

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 23 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
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• Motstående intressen, målkonflikter och komplexiteter bör lyftas fram, liksom sam
band och olika principiella lösningar. Region Skåne behöver beskriva hur intresse
konflikter ska hanteras och våga ta ställning i viktiga frågor. 

Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? 
Är det något som saknas? 

Skånes regionala utvecklingsstrategi 
Modellen av flernivåstyrning bör kompletteras med delregionala strukturplaner, utveckl
ingsplaner och motsvarande. 

Det är viktigt att den regionala utvecklingsstrategin samspelar med den regionplan som 
håller på att tas fram. Illustrationen över den regionala utvecklingsstrategins struktur och 
texten bör kompletteras med kopplingen till regionplan och Strukturbild för Skåne. 

Skåne ska vara en stark tillväxtmotor 
Formuleringen att Skåne ska vara en stark tillväxtmotor riskerar att blandas ihop med de 
tidigare utpekade tillväxtmotorerna i Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg samt Kristian
stad/Hässleholm. 

Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
Kapitlet har fått en ny rubrik för att bredda upp och fokusera på en mångfald av livsmiljöer, 
medan begreppet flerkärnighet får mindre tyngd. Det medför att dokumentet inte är lika 
spetsigt som tidigare. Det finns komplexiteter som skulle behöva lyftas fram, för att tydlig
göra riktningen inför framtiden. Ett exempel är ambitionen med hållbara trafikslag i hela 
Skåne kontra med vilken nivå av kollektivtrafik som kan erbjudas på stråk som inte är 
starka, vilket har koppling till ekonomiska resurser. 

Båstads kommun menar att olika strategier kan behövas för att åstadkomma en hållbar 
arbetspendling jämfört med vilka strategier som kan behövas för ett mer hållbart fritidsre
sande. I detta sammanhang behöver mellanregionalt resande samt resor över landsgränsen 
beaktas, men även att resandet inom Skåne kan ha stora säsongsvariationer. 

I kapitlet tas de regionala kärnorna upp, men de är inte namngivna. Frågan om vilka orter 
som ska utgöra regionala kärnor, och vad det ska innebära, behöver hanteras med syfte att 
uppnå regional balans. Vi behöver arbeta för att bli en sammanhängande region, mellan 
olika delar av Skåne, mellan olika typer av orter och mellan stad och land. I Familjen 
Helsingborgs vision 2035 använder vi begreppet stadsbygd som samlande begrepp. 

Båstads kommun ser gärna att Region Skåne beskriver hur landsbygden ska lyftas som en 
självständig central drivkraft och vilka prioriteringar detta innebär. Det saknas även ställ
ningstaganden kring hur utvecklingstrenden med minskande andel jordbruksmark ska 
hanteras. 

Av kapitlet framgår att det finns komplexiteter även gällande den fysiska planeringen, sam
tidigt som vikten av att alla aktörer ska se sig som en del av helheten i regionen. Hur mål-
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konflikter ska hanteras i arbetet med ett helhetsperspektiv är en viktig fråga att ta med till 
regionplanearbetet. 

Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning 
Båstads kommun anser att mål och strategier för att uppnå en hållbar resursanvändning 
bör inkludera ställningstagande rörande jordbruksmarken. Strategin skulle tjäna på att bli 
mer tydlig avseende Region Skånes syn på innebörden av hållbar markanvändning, i syn
nerhet hur de areella näringarna ska hanteras gentemot exploateringsintressen. Denna 
fråga bör följas upp i regionplanearbetet. 
Båstads kommun anser att kapitlet om frisk miljö och hållbar resursanvändning kunde för
tydligas med att en välutbyggd, tillgänglig kollektivtrafik för landsbygdskommuner är en 
förutsättning för att kunna nå det regionala målet. 

Skåne ska vara globalt attraktivt 
Skåne utgör ett viktigt besöksmål i Sverige och även internationellt. Utvecklingen av be
söksnäringen bör därför ges större tyngd i den regionala utvecklingsstrategin. 

Nya Öresundsförbindelser spelar en viktig roll för Skånes fortsatta utveckling och det är bra 
att det lyfts fram i strategin. Det är även positivt att de skånska flygplatserna lyfts fram. Vik
ten med möjligheten att kunna resa kollektivt till flygplatserna i Skåne bör nämnas. 

Skåne ska ställa om för att klara välfärden 
I detta kapitel lyfts digitalisering av välfärden. Digitalisering medför dock större möjlighet
er än så, t ex utveckling av smarta kommuner och städer. Digitalisering kan därför lyftas 
upp på en högre nivå. 

Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller ge
mensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden för utvecklingsarbetet i Skåne och kon
kretiserad i insatser och planer kan den utgöra ett större stöd och vara mer användbar. En 
ambition bör vara att målsättningarna uppnås över hela Skåne, till exempel i Familjen 
Helsingborg, inte bara sammantaget för regionen. 

Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande och 
handling kring det som lyfts? 

Genomförande 
Kapitlet om genomförande kan förtydligas. När de tidigare målformuleringarna är bort
tagna är det inte längre lika klart vad som ska uppnås fram till 2030 eller vem som ansvarar 
för genomförandet. Den regionala utvecklingsstrategin behöver också prioritera vilka ut
maningar vi gemensamt ska arbeta med och kompletteras med planer och insatser som 
bidrar till genomförandet. I vissa utvecklingsprocesser kan det finnas behov av att Region 
Skåne är samordnare och stöd i genomförandet. 
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Uppföljning 
För att den regionala utvecklingsstrategin ska hållas aktuell behövs en kontinuerlig dialog 
mellan Region Skåne, kommunerna och delregionerna, i vårt fall Familjen Helsingborg. Dia
logen kan exempelvis handla om uppföljning av strategin och praktiskt stöd för att uppnå 
målen. Det kan också finnas anledning att ha motsvarande dialog på andra arenor, exem
pelvis kommuner med liknande förutsättningar alternativt utmaningar. 

Det vore också intressant att ta del av en uppföljning av målen i nuvarande regionala ut
vecklingsstrategin, hur långt vi har kommit och en sammanfattad analys av varför i detta 
kapitel. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

2020-02-12 

KS § 29 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Båstads kommun 

8 av 27 

2019-06-19 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget till nu 
gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun. Beslutet 
anmäldes till Länsstyrelsen och 2019-07-03 upphävde Länsstyrelsen 20 § 
första, andra och tredje meningen. 22 §samt 23 §, första stycket. Föreliggande 
tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga innehåller förslag till en revidering av 
de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande de ovanstående helt, eller 
delvis upphävda paragraferna. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2020-01-22, 
med tillhörande bilaga. 

Revideringen gällande 20 §, 21§och23 §i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna godkänns. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bjärepartiet yrkar att hundförbudet på badplats ska gälla 
dygnet runt, dvs. kl. 00.00 - 24.00, tiden 1 maj till 15 september. 

Ebba Krumlinde (C) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Revideringen gällande 20 §, 21 §och 23 §i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

2020-02-12 

KS § 30 Dnr KS 000007 /2020 - 900 

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda 
fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner 

9 av 27 

2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande 
krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett 
förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Kommunstyrelsen i 
Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt 
ställningstagande och av solidariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads 
kommun ställas sig bakom denna skrivelse. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2020-01-22. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, 
daterad 2020-01-02. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ebba Krumlinde (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Bo Wendt (BP): Bjärepartiet yrkar att förbudet även bör omfatta handgranater, 
bangers och andra sprängmedel. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, 
daterad 2020-01-02. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2020-01-22. 
Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000007 /2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt 
ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen från Södertälje kommun, daterad 2020-01-02. 

Sammanfattning av ärendet 
2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande krav på totalför
bud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner. Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt total
förbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsälj
ning till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt ställningstagande och av soli
dariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads kommun ställas sig bakom denna skrivelse. 

Aktuellt 
. 2020-01-02 inkom en skrivelse från kommunstyrelsen i Södertälje gällande krav på totalför
bud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning 
till privatpersoner. I och med skrivelsen krävs ett politiskt ställningstagande om Båstads 
kommun väljer att ställa sig bakom Södertäljes skrivelse (Bilaga 1). 

Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka för ett nationellt totalförbud för privat
personer att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till privatper
soner. Man vill fortfarande ge olika myndigheter, organisationer och föreningar möjlighet att 
via polismyndigheten kunna söka tillstånd att använda fyrverkerier vid större evenemang (Bi
laga 1). 

De ordningsstörande inslagen i Båstads kommun kan inte liknas vid de problem som Södertälje 
kommun upplever. Kommunerna har skilda förutsättningar gällande yta, bebyggelse och be
folkningsmängd. Av solidariska skäl föreslår förvaltningen att Båstads kommun ställas sig 
bakom Södertäljes skrivelse gällande fyrverkeriförbud. Ett resultat av Södertäljes skrivelse kan 
dröja och utgången på initiativet är osäkert. Mot bakgrund av det har kommunfullmäktige tills
vidare föreslagits ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter (23§). 

Teknik & serivice 
Marie Eriksson, Park och gatuchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Park och gatuchef 
Södertälje kommun 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Skrivelse från Södertälje kommun. 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service chef 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-02-12 10 av 27 

KS § 31 Dnr KS 000017 /2020 - 900 

Ändrad driftform för den fastighetsrelaterade grönyteskötseln 
i Förslöv, Grevie och Västra Karup 

Båstads kommun har sedan 2010 bedrivit fastighetsrelaterad grönyteskötsel 
genom en extern entreprenör i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 
2013 återtogs skötseln av fastigheterna i Östra Karup åter i egen regi. 
Kommunen kommer de närmsta åren genomföra två större byggprojekt 
kopplat till fastigheter, Förslövs skola och Västra Karups skola. Under 
2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att färdigställas, de allmänna ytorna 
och den nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt 
huvudmannaskap. Vidare tillkommer även ett kommunalt driftsåtagande i och 
med att Banvallsprojektet färdigställts, varför en översyn av driftsform 
gällande grönyteskötseln är lämplig. I samband med att nu gällande 
skötselavtal löper ut föreslås att grönyteskötseln ska utföras i egen regi. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2020-01-07. 

1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, 
Grevie och Västra Karup ska utföras i egen regi, efter det att befintligt 
driftsavtal upphör att gälla 2020-04-30. 
2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och 
ska utföras på entreprenad. 
3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, 
Grevie och Västra Karup ska utföras i egen regi, efter det att befintligt 
driftsavtal upphör att gälla 2020-04-30. 

2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och 
ska utföras på entreprenad. 

3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/)P o~ 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-07 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS000017 /2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förändring av driftsform gällande den fastighetsrelaterade gröny
teskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och Västra Karup. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (3) 

1. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och 
Västra Karup skall utföras i egen regi, efter det att befintligt driftsavtal upphör att gälla 
2020-04-30. 

2. Vinterväghållning på de för ärendet aktuella platserna upphandlas och skall utföras på 
entreprenad. 

3. Finansiering sker inom befintlig budget. 

Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommun har sedan 2010 bedrivit fastighetsrelaterad grönyteskötsel genom en extern 
entreprenör i Förslöv, Grevie, Västra Karup och Östra Karup. 2013 återtogs skötseln av fastig
heterna i Östra Karup åter i egen regi. 

Kommunen kommer de närmsta åren genomföra två större byggprojekt kopplat till fastigheter, 
Förslövs skola och Västra Karups skola. Under 2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att 
färdigställas, de allmänna ytorna och den nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt 
huvudmannaskap. Vidare tillkommer även ett kommunalt driftsåtagande i och med att Ban
vallsprojektet färdigställts, varför en översyn av driftsform gällande grönyteskötseln är lämp
lig. I samband med att nu gällande skötselavtal löper ut föreslås att grönyteskötseln skall utfö
ras i egen regi. 

Bakgrund 
2009-01-14 beslutade Kommunstyrelsen att den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i Förs
löv, Grevie Västra Karup och Östra Karup skulle utföras i extern regi (KS 000456/08-906). 

2013-10-09 i samband med att ovan nämnda skötselavtal var på väg att löpa ut beslutade 
Kommunstyrelsen att återta skötseln av Östra Karup i egen regi, men att behålla skötseln av 
Förslöv, Grevie och Västra Karup i extern regi (KS 000882/09-973). Motivet till att återta sköt
seln i Östra Karup, var att det inte gick att påvisa en ökad effektivitet, samt likvärdig eller högre 
kvalite på det utförda arbetet genom konkurrensutsättning. 

Baserat på beslut KS 000882/09-973 tecknades avtal med extern utförare, gällande den fastig
hetsrelaterade grönyteskötseln på kommunala ytor i Förslöv, Grevie och Västra Karup. 
De fastigheter som ingår i nu gällande avtal är 

Förslöv: 
Förslövs skola 



Ängsbyns förskola 
Nya Skogs byns förskola 
Brandstationen 
Förslövs station 
Bjäredalen 

Grevie: 
Backabyns förskola 

Västra Karup: 
Västra Karups skola 
Klockarebyns förskola 
Bjäre Krafts gamla lokaler 

Nu gällande avtal löper ut 2020-04-30 och går inte att förlänga ytterligare. 

2 (3) 

Avtalskostnaden för 2019 /2020 avseende grönyteskötseln uppgår till 714 970 kronor, utöver 
avtalssumman tillkommer årligen en rörlig kostnad för vinterväghållning. Summan för vinter
väghållning är kopplad till den faktiska arbetsinsatsen som utförs och varierar år från år bero
ende på väderlek. 2018/2019 var kostnaden för vinterväghållning 120 084 kronor. 

Aktuellt 

Under de kommande åren står kommunen inför två större byggprojekt, Förslöv skola och 
Västra Karups skola. Båda projekten är av mer omfattande karaktär och kommer att påverka 
de ytor som i dag ingår i skötselentreprenaden. 

Under 2020/2021 kommer projektet Förslöv 2:4 att färdigställas, de allmänna ytorna och den 
nya tema lekplatsen kommer ligga under kommunalt huvudmannaskap. I och med färdigstäl
landet av Förslöv 2:4, den nyanlagda banvallen och Förslövs station som färdigställdes 2015 
har driftsområdet under kommunalt ansvar ökat framför allt i Förslöv. 

För att kunna genomföra idag upphandlat skötseluppdrag samt ytorna som ingår i Förslöv 2:4 i 
egen regi, krävs nyanställning av två säsongstjänster. 

Grönyteskötsel i entreprenadform kräver löpande uppföljning för att säkerställa att utförandet 
sker enligt det beställningsunderlag som ligger till grund för avtalet. Skötselentreprenaden 
styrs av i förväg fastställda ytor. Arbetsområdena för de båda byggprojekten kommer inte vara 
statiska utan förflyttas under byggtidens gång. Att hela tiden uppdatera och omförhandla 
ytornas omfattning är resurskrävande och kräver samordning mellan byggentreprenören, 
kommunen och skötselentreprenören. Utförs inte samordning och noggrann uppföljning riske
rar kommunen att beställda skötselåtgärder faller mellan stolarna, med försämrad kvalite på 
skötseln som direkt konsekvens. 

Tilläggas ska även att det är kostnadsdrivande när förutsättningar tydligt inte kan definieras i 
samband med en upphandling, vilket kommer vara fallet både på de två skolfastigheterna, men 
även gällande ytorna som tillkommer i samband med drifttagandet av Förslöv 2:4 med tillhö
rande tema lekplats. 

Kommunen måste sträva efter en långsiktighet i sin grönyteskötsel. Långsiktigt tänkande är 
svårare att uppnå i entreprenadform, då avtalen vanligen sträcker sig över tre år med möjlig
het till ett års förlängning. Genom skötsel i egen regi uppnås en bättre långsiktighet. 



3 (3) 

Genom att återta den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i egen regi ges en större flexibilitet 
att behovsanpassa skötseln, så att den löper smidigt parallellt med byggprojekten. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
För att kommunen ska kunna återta den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i egen regi, krävs 
det två nya säsongstjänster på nio månader vardera, med beräknad säsongsstart i mars. Genom 
de två anställningarna förstärks kommunens befintliga utförarorganisation och gör den mer 
robust under högsäsong, bättre förutsättningar ges för att upprätthålla en välfungerande be
redskap vid oförutsedda händelser i form av exempelvis översvämningar, stormar och annan 
naturpåverkan. Organisationen blir också mindre sårbar vid frånvaro och sjukskrivningar. 

De två tjänsterna kommer ha utgångsort i Båstad, men hålla rast på den fastighet de befinner 
sig för tillfället för att minimera körtid. Lokaler för rast finns tillgängliga på respektive ort. 
Vinterväghållning påverkar inte då den befintliga verksamheten då den kommer upphandlas 
genom extern entreprenör. 

Ekonomi 
De två tänkta säsongsanställningarna ryms inom fastställd budget och inga övriga 
investeringar i fordons- och maskin park kommer krävas. 

Beslutet ska expedieras till: 
Park och gatuchef 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 
Ingemar Lundström, Projektingenjör 
Jan Cederqvist, Förrådschef 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 

KS § 32 Dnr KS 000165/2019 - 200 

Markanvisningsavtal för Förs lövs Ängar, del av Förslöv 2:4, 
område 1och2 

11av27 

Beskrivning av ärendet Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter lämnade in det 
tävlingsbidrag som genererade option på område 1 i markanvisningstävlingen 
för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att utan konkurrens förhandla med 
kommunen om villkoren för att få förvärva området. Området har nyligen 
fastighetsbildats och utgörs idag av fastigheten Slammarp 64:60. Två förslag till 
markanvisningsavtal har nu upprättats, ett med Riksbyggen Ekonomisk 
förening och ett med Veidekke Eiendom AB. Att byggrätten fördelas mellan de 
två aktörerna genom två separata avtal grundar sig i praktiska detaljer kring 
fullgörande men även för att optimera möjligheterna att genomföra sin del av 
byggnationen om marknadsförutsättningarna skulle visa sig fattas för något av 
projekten. 

Byggnads AB Gösta Bengtsson lämnade in det tävlingsbidrag som genererade 
option på område 2 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen 
bär rätt att utan konkurrens förhandla med kommunen om villkoren för att få 
förvärva området. Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats. 
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både utbyggnadsfas som 
förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med bindande verkan kan 
vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda 
krav /kriterier i "inbjudan till markanvisning" och exploatörens utfästelse att 
infria dessa. Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 

Markanvisningsavtalen är tillämpligt under hela utbyggnadsprocessen och 
syftar till att säkra de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett 
överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda krav /kriterier i 
"inbjudan till markanvisning" och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa 
villkor har kopplats till sanktioner. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal 
tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av 
byggklar mark. Begreppet byggklar mark ska inte tolkas innebära att 
kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska kunna förutsättas 
att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-02-12 12 av 27 

Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående 
varför sanktionen avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta 
sådana förseningar som exploatören kan anses ha rådighet över. Teknik och 
service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar 
för att motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, 
behörig hos Riksbyggen Ekonomisk förening, Veidekke Eiendom AB och 
Byggnads AB Gösta Bengtsson. 

Tjänsteskrivelser från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterade 
2020-01-08, med tillhörande bilagor. 

1. Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk 
förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1 godkänns. 
2. Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB 
avseende Förslövs Ängar, södra delen av område 1 godkänns. 
3. Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson 
avseende Förslövs Ängar, område 2 godkänns. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk 
förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1 godkänns. 

2. Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB 
avseende Förslövs Ängar, södra delen av område 1 godkänns. 

3. Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta 
Bengtsson avseende Förslövs Ängar, område 2 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 1 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att; 
1. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk före

ning avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 
2. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avse

ende Förslövs Ängar, södra delen av område 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Riksbyggen Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter lämnade in det tävlingsbidrag som genere
rade option på område 1 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att 
utan konkurrens förhandla med kommunen om villkoren för att få förvärva området. Området 
har nyligen fastighetsbildats och utgörs idag av fastigheten Slammarp 64:60. 

Två förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, ett med Riksbyggen Ekonomisk före
ning och ett med Veidekke Eiendom AB. Att byggrätten fördelas mellan de två aktörerna ge
nom två separata avtal grundar sig i praktiska detaljer kring fullgörande men även för att op
timera möjligheterna att genomföra sin del av byggnationen om marknadsförutsättningarna 
skulle visa sig fattas för något av projekten. 
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela utbyggnadsprocessen och syftar till att säkra 
de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller 
villkor kopplade till ställda krav /kriterier i "inbjudan till markanvisning" och exploatörens 
utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark Begreppet byggklar 
mark ska inte tolkas innebära att kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska 
kunna förutsättas att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan. 
Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående varför sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta sådana förseningar som exploatören 
kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlings bidrag. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, behörig hos Riks
byggen Ekonomisk förening och Veidekke Eiendom AB. 
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Bakgrund 
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. 
Genomförd tävling resulterade i tilldelning av både område 1 och 2. Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter erhöll option på område 1 och Byggnads AB Gösta 
Bengtsson på område 2. Exploatörerna kommer tillsammans att uppföra 85 nya bostäder som 
planeras stå färdiga 2022/2023. 
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att Riksbyggen Ekonomisk förening och 
Veidekke Eiendom AB ska uppföra 45 bostäder för åldersgruppen +55 (enligt riksbyggens kon
cept Bonum) jämte 28 bostäder i parhus med upplåtelseform bostadsrätt. 
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta fastigheten Slammarp 64:60 
när vissa villkor i markanvisningsavtalet uppfyllts. 
Det är förvaltningens uppfattning att bostäderna som tillkommer genom exploatörernas pro
jekt övervägande kommer att utgöra åretruntboende, något som kommunen värdesätter. 

Verksamhet 
Genom att godkänna förslag till beslut måste kommunen projektera lokalgata och Va för om
råde 1. Projektering påbörjas våren 2020 och samordnas mot aktuella bostadsprojekt till om
fattning och tid. För projektering måste konsult avropas och resurser avsättas hos teknik och 
service. 

Ekonomi 
Kommunen kommer initialt få kostnader för projektering av lokalgata, va och belysning under 
2020. Kostnaden uppskattas till 300 tkr. 
Utbyggnad sker efter samråd med Riksbyggen Ekonomisk förening och Veidekke Eiendom AB. 
Kostnaden för utbyggnad av lokalgata uppskattas till 1,3 mkr och kommer att belasta investe
ringskonto 5310 under 2020/2021. 
Kostnaden för utbyggnad av Vatten och avlopp uppskattas till 800 tkr. Kostnaden ska täckas 
genom uttag av anläggningsavgifter. 
Kommunen kommer erhålla intäkter vid försäljning av fastigheten Slammarp 64:60. Den sam
lade intäkten uppskattas till 10,7 mkr och förväntas vara kommunen tillhanda kvartal 4 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 



3 (3) 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 
2. Veidekke Eiendom AB, Tony Petäja 
3. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
4. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
5. Veum 
6. Bjäre Biovärme AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förs

lövs Ängar, norra delen av område 1 
2. förslag till markanvisningsavtal med Veidekke Eiendom AB avseende Förslövs Ängar, 

södra delen av område 1 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal för Förslövs ängar, område 2 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att; 
godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avse
ende Förslövs Ängar, område 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnads AB Gösta Bengtsson lämnade in det tävlings bi drag som genererade option på om
råde 2 i markanvisningstävlingen för Förslövs Ängar. Optionen bär rätt att utan konkurrens 
förhandla med kommunen om villkoren för att få förvärva området. 

Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under 
både utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med bindande verkan 
kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller villkor kopplade till ställda krav /kriterier 
i "inbjudan till markanvisning" och exploatörens utfästelse att infria dessa. Vissa villkor har 
kopplats till sanktioner. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark Begreppet byggklar 
mark ska inte tolkas innebära att kommunen har förberett tomten för byggnation men det ska 
kunna förutsättas att marken inte är förorenad eller belastad på ett sätt att den inte går att 
bebygga enligt gällande detaljplan. 
Det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående varför sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta sådana förseningar som exploatören 
kan anses ha rådighet över. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar vad som utfästs i insänt tävlings bidrag. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med och godkänts av behörig hos Bygg
nads AB Gösta Bengtsson 

Bakgrund 
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. 
Genomförd tävling resulterade i tilldelning av både område 1 och 2. Riksbyggen 
Bonum/Veidekke/Lijewalls arkitekter erhöll option på område 1 och Byggnads AB Gösta 
Bengtsson på område 2. Exploatörerna kommer tillsammans att uppföra 85 nya bostäder som 
planeras stå färdiga 2022/2023. 
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 11 700 000 kronor. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlings bi drag, vilket innebär att med Byggnads AB Gösta Bengtsson ska 
uppföra 12 bostäder i parhus med upplåtelseform hyresrätt och med egen förvaltning. 
Beslutet innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av fastigheten Förslöv 2:4 
när vissa villkor i markanvisningsavtalet uppfyllts. 
Det är förvaltningens uppfattning att bostäderna som tillkommer genom exploatörernas pro
jekt kommer att utgöra åretruntboende, något som kommunen värdesätter. 

Verksamhet 
Förslag till beslut har inga konsekvenser för verksamheten. Förslövs Ängar, i den del som be
rörs av det aktuella avtalet, är under utbyggnad. Utbyggnadsprojektet har redan nödvändiga 
resurser. 

Ekonomi 
Kommunen kommer erhålla intäkter vid försäljning av området om uppskattningsvis 1, 7 mkr. 
Intäkten förväntas vara kommunen tillhanda kvartal 4 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Byggnads AB Gösta Bengtsson, Kristoffer Bengtsson 
2. NSVA, Fredrik Jönsson och Lina Falk 
3. Bjäre Kraft Ekonomisk förening 
4. Veum 
5. Bjäre Biovärme AB 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengtsson avseende Förslövs 

Ängar, område 2 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-12 

DnrKS000324/2019-200 

Östra Karup 6:26-6:37- Köpeavtal och överenskommelse 
om åtagande 

Sida 

13 av 27 

Beskrivning av ärendet Inför beredning av ärende 000324/2019 - 200 till kommunstyrelsen, den 15 
januari 2020, upprättade teknik och service förslag till köpeavtal och 
överenskommelse om åtagande för Östra Karup 6:26-6:37. Avtalen upprättades 
med grund i den option som Mariastaden Projekt AB erhållit genom beslut i 
kommunstyrelsen den 4 december 2019. Mariastaden Projekt AB aviserade 
tidigt sin avsikt att bilda en ekonomisk förening för bostadsprojektet i Östra 
Karup. Teknik och service delgavs att föreningen skulle registreras under 
namnet Östra Karup Ekonomisk förening. När den ekonomiska föreningen väl 
registrerats hos bolagsverket hade den fått namnet Månviolen Projekt 
Ekonomisk förening. Konsekvensen av ovanstående är att de avtal som 
upprättats och godkänts av kommunstyrelsen den 15 januari måste justeras 
och lyftas till kommunstyrelsen för nytt godkännande. Teknik och service har 
på förekommen anledning reviderat upprättade avtal genom att sätta 
Månviolen Projekt Ekonomisk förening i Östra Karup Ekonomisk förenings' 
ställe. För övrigt har köpeavtal och överenskommelse om åtagande för 
fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 samma innehåll som tidigare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2020-02-03, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Reviderat köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna 
Östra Karup 6:26-6:37 godkänns. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reviderat köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna 
Östra Karup 6:26-6:37 godkänns. 

[usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

f/P öw 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-03. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal och överenskommelse om åtagande, Östra Karup 6:26-6:37 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna reviderat köpeavtal och 
överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför beredning av ärende 000324/2019 - 200 till kommunstyrelsen, den 15 januari 2020, 
upprättade teknik och service förslag till köpeavtal och överenskommelse om åtagande för 
Östra Karup 6:26-6:37. Avtalen upprättades med grund i den option som Mariastaden Projekt 
AB erhållit genom beslut i kommunstyrelsen den 4 december 2019. 
Mariastaden Projekt AB aviserade tidigt sin avsikt att bilda en ekonomisk förening för bo
stadsprojektet i Östra Karup. Teknik och service delgavs att föreningen skulle registreras un
der namnet Östra Karup Ekonomisk förening. När den ekonomiska föreningen väl registrerats 
hos bo lagsverket hade den fått namnet Månviolen Projekt Ekonomisk förening. 
Konsekvensen av ovanstående är att de avtal som upprättats och godkänts av kommunstyrel
sen den 15 januari måste justeras och lyftas till kommunstyrelsen för nytt godkännande. 
Teknik och service har på förekommen anledning reviderat upprättade avtal genom att sätta 
Månviolen Projekt Ekonomisk förening i Östra Karup Ekonomisk förenings' ställe. För övrigt 
har köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37 
samma innehåll som tidigare. 

Bakgrund 
Den 15 januari 2020 godkände kommunstyrelsen upprättat förslag till köpeavtal, med tillhö
rande överenskommelse om åtagande, för fastigheterna Östra Karup 6:26 - 6:37. 
Den 4 december 2019 godkände kommunstyrelsen förvaltningens förslag att tilldela Mariasta
den projekt AB option på fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 
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. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Mariastaden Projekt AB, Johan Sjöstedt 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Olof Sellden och Roger Larsson 
NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

1. Ursprungligt köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra 
Karup 6:26-6:37. 

2. Reviderat köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 
6:26-6:37. 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-02-12 14 av 27 

KS § 34 Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av Regler för stöd ti ll föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet- Driftspoäng för padelbana, bou lebana, 
utegym och multisportarena 

En uppdatering krävs av Bidragsbestämmelserna för barn- och 
ungdomsföreningar gällande driftspoäng till nya anläggningar. Föreningar 
har anlagt padelbanor, boulebanor, utegym och multisportarenor vilka är 
berättigade till driftsbidrag och dessa ska nu poängsättas. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, daterad 
2020-01-22, med tillhörande bilaga. 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 
3 driftspoäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen 
gäller från och med 1 januari 2020. 
2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för föreningsbidrag inom 
Teknik och service. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Padelbana ger 4 driftspoäng, boulebana ger 1 driftspoäng, utegym ger 
3 driftspoäng och multisportarena ger 4 driftspoäng. De nya driftspoängen 
gäller från och med 1 januari 2020. 

2. Den ökade kostnaden ryms inom budget för föreningsbidrag inom 
Teknik och service. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

fin i}'// 
V 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-02-12 

KS § 35 Dnr KS 000605/2019 - 380 

Svar på medborgarförslag- lnformationsskylt om 
Malenbadets historia 

15 av 27 

Förslag har inkommit från en kommunmedborgare om att sätta upp en 
informationsskylt om Malenbadets historia i anslutning till badets en tre. 
Teknik och service tar, tillsammans med kulturavdelningen och Föreningen 
Gamla Båstad, fram skylten och sätter upp den utanför entren till Malenbadet. 
Skylten ska vara på plats inför sommaren 2020. Teknik och service bekostar 
skylten inom befintlig budget. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, daterad 
2020-01-22. 

1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Malenbadets historia. 
2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom 
budget för Teknik och service. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om 
Malenbadets historia. 

2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom 
budget för Teknik och service. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-01-22 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000091/2019-100 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag angående informationsskylt om Malenbadet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Teknik och service får i uppdrag att ta fram en informationsskylt om Malen badets historia. 

2. Skylten sätts upp utanför badet och kostnaderna för skylten tas inom budget för teknik 
och service. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag har inkommit från en kommunmedborgare om att sätta upp en informationsskylt om 
Malen badets historia i anslutning till badets en tre. Teknik och service tar, tillsammans med 
kulturavdelningen och Föreningen Gamla Båstad, fram skylten och sätter upp den utanför en
tren till Malenbadet. Skylten ska vara på plats inför sommaren 2020. Teknik och service bekos
tar skylten inom befintlig budget. 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Erik Lilja, förslagsställare 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-02-12 16 av 27 

KS § 36 Dnr KS 001079/2017 - 350 

Svar på motion - Motionsspår med belysning i Båstads kommun 

Centerpartiet har 2017-10-12 inkommit med en motion om inrättande av 
motionsspår med belysning i kommunens alla tätorter senast 2026. En tillfällig 
beredning för att ta fram ett fritids- och idrottspolitiskt program för vår 
kommun har bildats och alla politiska partier är representerade i denna 
beredning. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger den tillfälliga 
beredningen för framtagande av ett idrotts- och fri tidspolitiskt program i 
uppdrag att tillsammans med förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i 
det idrotts- och fri tidspolitiska programmet. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2019-12-23. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av 
ett idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och fri tidspolitiska 
programmet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Kommunfullmäktige ger den tillfälliga beredningen för framtagande av 
ett idrotts- och fri tidspolitiskt program i uppdrag att tillsammans med 
förvaltningen bereda frågan och ta upp frågan i det idrotts- och 
fritidspolitiska programmet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 37 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-12 

Dnr KS 000907 / 2019 -100 

Årets arbetsplats 

Sida 

17av27 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har sedan 2006 utnämnt "Årets medarbetare''. Utmärkelsen 
har årligen getts för att "uppmärksamma medarbetare, enskilda eller arbetslag, 
som i vardagen gör en arbetsinsats utöver det vanliga". Utmärkelsen ersattes 
under 2017 med "Årets intraprenör". Priset kunde gå till enskilda medarbetare 
eller arbetslag. Framtidens välfärd kräver utveckling av verksamhet, 
kompetens och nya arbetssätt. Arbetsplatser som jobbar med delaktighet, 
respekterar varandras olikheter, tar ansvar för sin hälsa, livsstil och sätter 
gränser i vardagen samt ger feedback till varandra och uppmärksammar 
framgångar bidrar till kommunens mål och vision. Båstads kommuns centrala 
samverkansgrupp CESAM, tillika skyddskommitte, har ställt sig positiv till att 
utmärkelsen ska ersättas enligt bifogat förslag där en arbetsplats 
uppmärksammas istället för enskilda medarbetare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2019-11-27, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
förhandlingsutskottets 
förslag Utmärkelsen Årets intraprenör ersätts med utmärkelsen Årets arbetsplats. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Utmärkelsen Årets intraprenör ersätts med utmärkelsen Årets arbetsplats. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

rr ~IV 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-11-27 
Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 
Dnr: KS000907/2019-100 

Årets arbetsplats i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Förhandlingsutskottet 

Förhandlingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Utmärkelsen "Årets intraprenör" ersätts med utmärkelsen "Årets arbetsplats" 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun har sedan 2006 utnämnt "Årets medarbetare". Utmärkelsen har årligen getts 
för att "uppmärksamma medarbetare, enskilda eller arbetslag, som i vardagen gör en 
arbetsinsats utöver det vanliga". Utmärkelsen ersattes under 2017 med "Årets intraprenör" 
priset kunde gå till enskilda medarbetare eller arbetslag. 

Framtidens välfärd kräver utveckling av verksamhet, kompetens och nya arbetssätt. 
Arbetsplatser som jobbar med delaktighet, respekterar varandras olikheter, tar ansvar för sin 
hälsa, livsstil och sätter gränser i vardagen samt ger feedback till varandra och 
uppmärksammar framgångar bidrar till kommunens mål och vision. 

Båstads kommuns central samverkansgrupp CESAM tillika skyddskommitte har ställt sig 
positiv till att utmärkelsen ska ersättas enligt bifogat förslag där en arbetsplats 
uppmärksamma istället för enskilda medarbetare. 

Ekonomi 
HR-avdelningen har redan en särskild budget på 25.000kr som är avsedd för utmärkelsen av 
årets arbetsplats (tidigare årets intraprenör). 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Deltagare i Centrala samverkansgruppen, CESAM 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utmärkelsen Årets arbetsplats 

Samråd har skett med: 
CESAM centrala samverkansgruppen 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-02-12 18 av 27 

KS § 38 DnrKS000734/2019-900 

Reglemente för krisledningsnämnd - antagande 

Under 2019 påbörjades arbete med framtagande av ett reglemente för 
krisledningsnämnden, med syfte att tydliggöra ansvaret och befogenheterna 
vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kommer inte att hålla 
regelbundna sammanträde, utan sammanträder endast när behov finns - vid 
extraordinära händelser eller vid övningar. Sammansättningen av 
krisledningsnämnden föreslås vara densamma som i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta mot bakgrund av att utskottets ledamöter och ersättare 
har stor insyn i den kommunala ekonomiska förvaltningen. Det är till stor 
fördel då krisledningsnämndens beslut kan medföra större ekonomiska 
konsekvenser. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2020-01-17, med 
tillhörande bilaga. 

1. Anta reglemente för krisledningsnämnden. 
2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta reglemente för krisledningsnämnden. 

2. Uppdatera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ1,l BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-02-12 19 av 27 

KS § 39 Dnr KS 000040/2020 - 100 

Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) har väckt ett 
ärende om införande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson. Flaggdagen 
ska vara den 17 maj, vilket är Birgits födelsedag. Birgit Nilssons gärning har 
tidigare uppmärksammats av Båstads kommun och inrättande av en lokal 
flaggdag kan skapa möjligheten att årligen uppmärksamma Birgits gärning 
för bygden. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2020-01-17. 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande 
av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj. 
2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Tillstyrka kommunstyrelsens ordförandes förslag om införande 
av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj. 

2. Beslutet om lokal flaggdag gäller från och med 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-02-12 20 av 27 

KS §40 Dnr KS 000948/2019 - 903 

Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering 

Kommunfullmäktiges arbetsordning fastställdes 2014 och har sedan dess 
genomgått smärre revideringar. I förslaget finns ett antal revideringar av 
nuvarande styrdokument med syfte att skapa större flexibilitet, förtydliga 
regelverket och förenkla för folkvalda och förvaltningen. Arbetsordningen 
kommer att genomgå fler förändringar i framtiden, där ett uppdrag finns om 
översyn av medborgarförslagsmodellen. Arbetsordningen behöver skapa 
rätt villkor för dagens och framtidens folkvalda. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2020-01-17, med tillhörande bilaga. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen 
för kommunfullmäktige. 
2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den uppdaterade arbetsordningen 
för kommunfullmäktige. 

2. Arbetsordningen träder i kraft 2020-02-26. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
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Kommunstyrelsen 

KS § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-12 

Dnr KS 000089 /2019 - 100 

Sida 

21av27 

Svar på motion - Utökad samverkan med den ideburna sektorn 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2019-01-29 om att Båstads kommun ska verka för 
en utveckling av samarbetet med den ideburna sektorn, samt att Båstads 
kommun tar ett initiativ för att skapa en överenskommelse med den ide burna 
sektorn. Förvaltningens intention är i linje med motionärernas i denna fråga. 
Precis som det står i motionen anser förvaltningen att ett förstärkt samarbete 
mellan kommunen och den ideburna sektorn kommer att bidra till inkludering, 
öppenhet och ett mer demokratiskt samhälle. Samverkan med den ideburna 
sektorn kan utformas på många sätt. 2010 beslutade kommunfullmäktige att 
medfinansiera byutvecklingsprojektet "Torekov året runt". En annan 
samverkansform som också har varit föremål för beslut i kommunfullmäktige 
är införandet av byarådslag. 2019-06-19 gav kommunfullmäktige förvaltningen 
i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur 
byarådslag kan genomföras. Under samma ärende beslutade 
kommunfullmäktige även att införa en årlig busstur där fullmäktige
ledamöterna besöker den ideburna sektorn, i form av kommunens olika 
föreningar. Detta är konkreta exempel på hur kommunen samverkar med den 
ideburna sektorn efter det att motionen inkom. Iden om att Båstads kommun 
söker ett partnerskap med den ideburna sektorn, som motionärerna föreslår, 
anser förvaltningen är en god ide men att det är en fråga som bör 
behovsprövas. Information om hur en sådan samverkan, ldeburet Offentligt 
Partnerskap (IOP), bör utformas finns i bilagan SKR:s (tidigare SKL) rapport 
"Utveckla ide buret offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner". 
Förvaltningen föreslår utifrån detta att motionen bifalls samt att 
kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra 
samverkansbehoven i kommunen, samt att Båstads kommun tar ett 
initiativ för att skapa en överenskommelse med den ideburna sektorn. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2020-01-23. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkans behov som finns 
mellan kommun och den ide burna sektorn. 
3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur en överenskommelse 
mellan dessa parter kan ta form. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-02-12 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Uppdra åt förvaltningen att tydliggöra det samverkansbehov 
som finns mellan kommun och den ideburna sektorn. 

3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta fram former för hur 
en överenskommelse mellan dessa parter kan ta form. 

Sida 

22 av 27 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



G1J BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 23 av 27 

KS § 42 Dnr KS 000041/2020 - 903 

Val av ledamöter till kulturrådet 

Beskrivning av ärendet Den 20 november 2019 beslutade kommunfullmäktige,§ 188, att införa ett 
kommunalt kulturråd. Reglementet föreskriver att kommunfullmäktige ska 
välja två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, till rådet. 

Arbetsutskottets förslag 1. Christer de la Matte väljs till ledamot och tillika ordförande i det 
kommunala kulturrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 
2. Ann-Margret Kjellberg väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det 
kommunala kulturrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) föreslår Håkan Mörnstad som vice ordförande. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bo Wendts 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Reservation 

1. Christer de la Matte väljs till ledamot och tillika ordförande i det 
kommunala kulturrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

2. Ann-Margret Kjellberg väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det 
kommunala kulturrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Till förmån för sitt eget förslag reserverar sig Bjärepartiet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 24 av 27 

KS § 43 DnrKS000042/2020-903 

Val av ledamöter till ungdomsrådet 

Beskrivning av ärendet Den 18 december 2019 beslutade kommunfullmäktige,§ 199, att revidera 
reglementet för det kommunala ungdomsrådet. Reglementet föreskriver att 
kommunfullmäktige ska välja två ledamöter, tillika ordförande och vice 
ordförande, till rådet. 

Arbetsutskottets förslag 1. Ingela Stefansson väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala 
ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 
2. Josefine Nygren väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det kommunala 
ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L) föreslår Martin Rahmberg som vice ordförande. 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

Bo Wendt (BP) föreslår Eva Maltesson som vice ordförande. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida kommunstyrelsen kan bifalla 
arbetsutskottets förslag avseende rådets ordförande i beslutspunkt 1 och 
finner därefter att så har skett. Därefter ställer ordföranden proposition på 
Birgitte Dahlins förslag mot Bo Wendts förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Birgitte Dahlins förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ingela Stefansson väljs till ledamot och tillika ordförande i det kommunala 
ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

2. Martin Rahmberg väljs till ledamot och tillika vice ordförande i det 
kommunala ungdomsrådet under perioden 2020-02-12 till 2022-12-31. 

Till förmån för sitt eget förslag reserverar sig Bjärepartiet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

iJw 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 

KS § 44 Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för februari 2020 godkänns. 

Sida 

25 av 27 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 

KS §45 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll från extra bolagsstämma i NSVA 2019-12-11. 

b) . Båstads kommun KKiK 2019, Områden och nyckeltal. 

c). Samtliga protokoll 2019 från styrelsen för NSVA. 

d) . Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-12-10. 

e ). Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster vid 
Stenhatten -Avvisning av överklagande. 

f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk 
månadsuppföljning per den 31december2019. 

g). Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) 2020. 

h). Båstads kommuns svar avseende kollektivtrafikutbud 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

26 av 27 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-12 

KS§ 46 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Teknik och service t o m 2019-12-19. 

b ). Delegationsbeslut - Samhällsbyggnadschefen 2019-08-28. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

Sida 

27 av 27 


