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KS § 79 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 Uno Johansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 

3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 17 april 2020 kl. 09.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000889 /2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 
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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 ändringar och tillägg: 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad 
av Köpmansgatan i Båstad - ärendet utgår idag. 

Extra information - Ändringar i budgetprocessen kopplat till Coronaviruset. 

Extra information - Överförmynderiverksamheten. 

Väckt information - Dementi av MSB:s information angående 
dricksvattenförsörjningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Tillfälligt beslut om offentliga eller stängda 
kommunstyrelsesammanträden 
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Beskrivning av ärendet Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara 
stängda, men att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge 
nämnderna att ha öppna sammanträden. För Båstads kommun regleras det i 
kommunstyrelsens reglemente där fullmäktige medger att kommunstyrelsen 
kan besluta om offentliga sammanträden. Mot bakgrund av 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen 
av covid-19 är förslaget att dagens kommunstyrelsesammanträde inte ska vara 
öppet för allmänheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-04-01. 

Förvaltningens förslag 1. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka 
spridningen av covid-19 kommer kommunstyrelsens sammanträde inte att 
vara öppet för allmänheten. 
2. Detta förhållningssätt gäller sammanträdena framöver våren 2020, eller tills 
dess att kommunstyrelsen beslutar annat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka 
spridningen av covid-19 kommer kommunstyrelsens sammanträde inte att 
vara öppet för allmänheten. 

2. Detta förhållningssätt gäller sammanträdena framöver våren 2020, eller tills 
dess att kommunstyrelsen beslutar annat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-04-01 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000243/2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillfälligt beslut om offentliga eller stängda kommunstyrelse
sammanträden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen 
av covid-19 kommer kommunstyrelsens sammanträde inte att vara öppet för allmänheten. 

2. Detta förhållningssätt gäller sammanträdena framöver våren 2020, eller tills dess att 
kommunstyrelsen beslutar annat. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudregeln enligt kommunallagen är att nämndssammanträden ska vara stängda, 
men att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att medge nämnderna att ha öppna 
sammanträden. För Båstads kommun regleras det i kommunstyrelsens reglemente där 
fullmäktige medger att kommunstyrelsen kan besluta om offentliga sammanträden. 

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att motverka spridningen 
av covid-19 är förslaget att dagens kommunstyrelsesammanträde inte ska vara öppet för 
allmänheten. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
N ämndsekreterare 

1 (1) 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

KS§ 82 Dnr KS 000890/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

a) . Bjäre Kraft informerar (Alexander Jansson). 

b ). Coronavirusets smittspridning (Erik Lidberg/Christin Johansson). 

Sida 

7 av26 

c). Ändringar i budgetprocessen kopplat till Coronaviruset (Elisabet Edner). 

Beslut 

d). Överförmynderiverksamheten (Erik Lidberg/Sari Bengtsson/ 
Elisabet Edner). 

e ). Väckt information - Dementi av MSB:s information angående 
dricksvattenförsörjningen. Hans Grönqvist (BP) väcker frågan och 
kommundirektör Erik Lid berg hanterar frågan vidare. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 83 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000224/2020 - 600 

Kulturstipendiet 2020 
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Beskrivning av ärendet Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats 
inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, 
foto, film, journalistik, konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra 
därmed jämförbara områden. Båstads kulturstipendium delas ut för att 
möjliggöra utbildning eller fortbildning inom ovan nämnda områden. 
Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för det 
belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan 
dela upp beloppet i flera pris och stipendier. Kulturstipendiet utdelas i form av 
kontanta medel om 15 tkr. Kulturstipendiet delas ut vid näringslivsfesten som 
planeras till hösten 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturskolechef och kulturstrateg Helene Steinlein 
2020-04-14. 

Förvaltningens förslag Amanda Romare, författare till boken Gabriel Klint och Adina Romare, 
medskapare av webbtv-serien Gabriel Klint, tilldelas Båstads kommuns 
kulturstipendium 2020. 

Föredragande Kulturskolechef och kulturstrateg Helene Steinlein föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Amanda Romare, författare till boken Gabriel Klint och Adina Romare, 
medskapare av webbtv-serien Gabriel Klint, tilldelas Båstads kommuns 
kulturstipendium 2020. 

Motivering: Amanda och Adina Romare lyfter fram en angelägen fråga bland 
unga och oss alla som handlar om psykisk ohälsa och livet. De har med 
uthållighet och fokus skapat en webbserie baserad på en bok skriven av 
Amanda Romare, där frågan om människans psyke, om livet och döden tas 
upp på ett för målgruppen empatiskt, tillgängligt och trovärdigt sätt. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-14 
Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000224/2020-600 

Kulturstipendiet 2020 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Amanda Romare författare till boken Gabriel Klint och Adina Romare, medskapare av 
webbtv-serien Gabriel Klint tilldelas Båstads kommuns kulturstipendium 2020. 

1 (2) 

Motivering: Amanda och Adina Romare lyfter fram en angelägen fråga bland unga och oss 
alla som handlar om psykisk ohälsa och livet. De har med uthållighet och fokus skapat en 
webbserie baserad på en bok skriven av Amanda Romare, där frågan om människans psyke, 
om livet och döden tas upp på ett för målgruppen empatiskt, tillgängligt och trovärdigt sätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturavdelningen lyfter fram tre inkomna förslag till kulturstipendiet 2020. 
Caroline Eriksson - regissör och filmare 
Amanda och Adina Romare - författare och regissörer 
Ida Thomsson - dansare 

Bakgrund 
Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats inom 
skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, 
konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden. 
Båstads kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom 
ovan nämnda områden. Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för 
det belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan dela upp 
beloppet i flera pris och stipendier. Kulturstipendiet utdelas i form av kontanta medel om 15 
tkr. Kulturstipendiet delas ut vid näringslivsfesten som planeras till hösten 2020. 

Aktuellt 
Caroline Eriksson 
Caroline Eriksson är utbildad på Fridhems folkhögskola och har bland annat regisserat kort
filmerna Knåda, kavla, sockra och Konsten att köra i 110 km/h. Hon är också verksam inom 
teaterområdet, har skrivit barnboken "Noah längtar hem" samt arbetar på två nya barnböcker. 
Idag arbetar Caroline som lärare vid Fridhems folkhögskola - filmlinjen. Hon kommer ur
sprungligen från Båstad och bor idag i Malmö. 2015 tilldelades Caroline Pixel Talent Award -
ett av Sveriges största kortfilmspris. Hon fick priset för sin kortfilm "Torkat blomster" och det 
planerade projektet "Ge allt". Juryns motivering löd: regissören "lyckas ta oss med till en för
höjd värld där sanningen ligger någonstans mellan dröm och verklighet och där barnens per
spektiv är i fullt fokus. En regissör som med lätt hand och små medel ger allt." 

http://fridhem.thsk.se/vara-u tbildningar /kulturkurserprofilkurser /filmlinjen I 

Amanda och Adina Romare 
Amanda Romare skrev boken om Gabriel Klint som föddes ur tonårens rädsla för döden. Ga
briel Klint är en skyddsängel som räddar människor från att begå självmord. Amanda Romare 
fick uppmuntran från Boost Hbg, plattformen för utvecklingsprojekt inom film och transmedia 
i Skåne och tillsammans med sin syster Adina Romare påbörjades arbetet med att från boken 
skapa en webbtv-serie knuten till en webbportal som innehåller både en webbtv-serie om 



2 (2) 

änglarna som ger människan livsviljan tillbaka och en digital mötesplats. Serien riktar sig till 
unga mellan 13-18 år och är inspelad i Sverige och på Färöarna. Skådespelare som är med är 
bland annat Charlie Gustafsson, Madeleine Martin, Mohamed Said, Adina Romare, Ousman 
Holmen, Regina Lund, Karin Bertling, Johannes Brost, Happy Jankell, Sonny Lindberg och Molly 
Nutley. Gabriel Klint har fått stöd främst från Region Skånes sociala investeringsfond, Film i 
Skåne och Arvsfonden samt Leaderprojektet EU på landet och Ungdomsstyrelsen. Amanda och 
Adina Romare har sitt ursprung i Båstad men bor sedan några år i Malmö. 

https: //projektdenandrasidan.se /gabriel-klint/ 

Ida Thomsson 
Ida Thomsson är ung och utbildad inom olika dansgenrer. Hon tog inititativ till dansundervis
ning för de yngre eleverna då dansstudion Freeflow avslutade sin verksamhet i Båstad. Idag är 
hon och hennes medarbetare en uppskattad kraft för dansundervisning av de yngre barnen i 
Båstads kommun. 

Helene Steinlein 
Kulturskolechef och kulturstrateg 

Bilaga 
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

Beslutet ska expedieras till: 
Kulturavdelningen 



Rampljus - ny programserie ska lyfta den lokala kulturen 

Kommunerna i Familjen Helsingborg går samman för att ge invånarna ett späckat 
kulturprogram att njuta av hemma favoritfåtöljen eller soffhörnan. I dag är det 
premiär för första avsnittet av den webbsända programserien Rampljus. 

- Kulturen spelar en viktig roll i samhället, särskilt i kristider, och när våra besökare inte kan 
komma till oss får vi komma till dem. Jag tror att inslag med en stark lokal förankring och en 
tydligt igenkännbar lokal avsändare bidrar till känslan av trygghet och signalerar att samhället 
inte stängt ner. Dessutom möjliggör vi ett antal arbetstillfällen för sektorns aktörer som idag 
står helt utan engagemang. Det känns riktigt bra att vi kommuner inom Familjen Helsingborg 
kan hjälpas åt med detta, tillsammans, säger Max Granström, kulturdirektör i Helsingborg och 
vd för kultur- och evenemangsbolaget Helsingborg Arena & Scen som är en av flera aktörer 
bakom den webbsända programserien. 

Förutom humoristiska små inslag bjuder programserien på musik av allt från väl etablerade 
artister till morgondagens stjärnor som drömmer om sitt stora genombrott. Det blir också 
intervjuer med olika spännande personligheter och du får följa med hem till några av 
kommunernas konstnärer och låt dig inspireras av krögare som lagar mat i rutan. Och mycket 
annat. 

-Inom Familjen Helsingborg har vi så många värdefulla, starka och kreativa kulturutövare 
som vi vill lyfta fram genom Rampljus. Se våra programpunkter som ett stöd till dem och 
inspiration till att få kultur direkt till dig. Ett "vaccin" mot den sociala isoleringens negativa 
verkningar och ett hopp om att vi snaii kan njuta av den tillsammans igen, säger Anneli 
Sjöborg, kultur- och fritidschef i Höganäs. 

En majoritet av Familjen Helsingborgs elva kommuner deltar i projektet som till stor del 
finansieras av Familjen Helsingborgs Utvecklingsfond. 

Rampljus sänds varje vecka under april och maj med start skärtorsdagen, den 9 april. 
Du hittar programmet på www.stagebackstage.se/rampljus 
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KS § 84 Dnr KS 000573/2019 - 200 

Begäran om uppskov med byggstart, 2M2 Group AB 

Den 16 mars 2020 mottog teknik och service begäran om uppskov med 
byggstart från Carsten Johansen, ägare av företaget 2M2 Group i Båstad AB. 
Företagets huvudsakliga verksamhet bygger på import av varor från Asien. 
Importerade varor säljs därefter vidare till stora kedjor både inom och utom 
Sveriges gränser. På grund av pågående coronapandemi behöver företaget 
värna sin huvudverksamhet och skjuta på stora investeringar, såsom 
byggnation av nya lokaler, tills marknaden stabiliserat sig något och effekterna 
av pandemin går att överblicka. Teknik och service har mot ovanstående 
situation upprättat ett förslag till tillägg till köpeavtal. Genom tillägget ges 2M2 
Group i Båstad AB en frist från avtalad byggnadsskyldighet om 12 månader. 
Konkret innebär fristen att företaget ska ha påbörjat byggnation senast den 1 
maj 2021, istället för den 1 maj 2020. Teknik och service anser det motiverat 
att tillmötesgå behovet av uppskov då kommunens intention är att fullfölja 
försäljningen. Köparen har fullföljt övriga villkor; byggnationen har anpassats 
till platsen enligt kommunens önskemål och bygglov /marklov har sökts och 
erhållits. Förslag till tillägg till köpeavtal måste tecknas skriftligen mellan 
parterna och godkännas av kommunstyrelsen för att utgöra bindande 
avtalsinnehåll, enligt§ 12 i tecknat köpeavtal. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-03-18, 
med tillhörande bilagor. 

Medge förlängning av avtalad byggnadsskyldighet med 12 månader i köpeavtal 
tecknat mellan kommunen och 2M2 Group i Båstad AB den 4 juli 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Medge förlängning av avtalad byggnadsskyldighet med 12 månader i köpeavtal 
tecknat mellan kommunen och 2M2 Group i Båstad AB den 4 juli 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-03-18. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000573/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Begäran om uppskov med byggstart, 2m2 Group AB 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 

Medge förlängning av avtalad byggnadsskyldighet med 12 månader i köpeavtal tecknat mellan 
kommunen och 2m2 Group i Båstad AB den 4 juli 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 mars 2020 mottog teknik och service begäran om uppskov med byggstart från Carsten 
Johansen, ägare av företaget 2m2 Group i Båstad AB. 
Företagets huvudsakliga verksamhet bygger på import av varor från Asien. Importerade varor 
säljs därefter vidare till stora kedjor både inom och utom Sveriges gränser. På grund av på
gående coronapandemi behöver företaget värna sin huvudverksamhet och skjuta på stora in
vesteringar, såsom byggnation av nya lokaler, tills marknaden stabiliserat sig något och effek
terna av pandemin går att överblicka. 
Teknik och service har mot ovanstående situation upprättat ett förslag till tillägg till köpeavtal. 
Genom tillägget ges 2m2 Group i Båstad AB en frist från avtalad byggnadsskyldighet om 12 
månader. Konkret innebär fristen att företaget ska ha påbörjat byggnation senast den 1 maj 
2021, istället för den 1 maj 2020. 
Teknik och service anser det motiverat att tillmötesgå behovet av uppskov då kommunens 
intention är att fullfölja försäljningen. Köparen har fullföljt övriga villkor; byggnationen har 
anpassats till platsen enligt kommunens önskemål och bygglov /marklov har sökts och erhål
lits. 
Förslag till tillägg till köpeavtal måste tecknas skriftligen mellan parterna och godkännas av 
kommunstyrelsen för att utgöra bindande avtalsinnehåll, enligt§ 12 i tecknat köpeavtal. 

Bakgrund 
Den 4 juli 2019 tecknades köpeavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 (nu Hem
meslöv 5:66) mellan kommunen och 2m2 Group i Båstad AB. Köpeavtalets fullgörande villko
rades bland annat av byggnadsskyldighet, § 10, varigenom köparen åtagit sig att påbörja bygg
nation inom fastigheten senast den 1 maj 2020. 

Aktuellt 
Köpet av fastigheten Hemmeslöv 5:66 är under tranport från företaget 2m2 Group i Båstad AB 
till bolaget Combra AB (båda företagen ägs av Carsten Johansen). Då tranportköpet inte regi
strerats är kommunens avtalspart fortfarande 2m2 Group i Båstad AB. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har ingen känd konsekvens för Båstads kommun mer än att 
byggnationen av 2m2:s lokaler försenas ett år. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut innebär att erlagd köpeskilling för fastigheten Hemmeslöv 5.66 
inte ska återbetalas under 2020. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 

2m2 Group i Båstad AB, Carsten Johansen 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Fredrik Jönsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Mail till kommunen avseende anstånd 
Köpeavtal 
Tillägg till köpeavtal 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-04-14 10 av 26 

KS § 85 Dnr KS 000165/2019 - 200 

Reviderat markanvisningsavtal för Förs lövs Ängar, norra delen 
av område 1, Riksbyggen Ekonomisk förening 

I samma skede som kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till 
markanvisningsavtal för Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förslövs 
Ängar, norra delen av område 1, kommunicerade exploatören behov av att 
justera villkor i avtalet. Teknik och service återupptog med anledning av detta 
förhandlingarna med Riksbyggen Ekonomisk avseende både villkor i 
markanvisningsavtalet och efterföljande köpeavtal. Förhandlingarna har 
resulterat i ett reviderat förslag till markanvisningsavtal som ska vara 
kommunen till handa, undertecknat av firmatecknare för Riksbyggen 
Ekonomisk förening, innan det lyfts för godkännande hos kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-03-18, 
med tillhörande bilagor. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-18. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Reviderat markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, norra delen av om
råde 1, Riksbyggen Ekonomisk förening. 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att; 

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

Sammanfattning av ärendet 
I samma skede som kommunstyrelsen godkände upprättat förslag till markanvisningsavtal för 
Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1, kommuni
cerade exploatören behov av att justera villkor i avtalet. 
Teknik och service återupptog med anledning av detta förhandlingarna med Riksbyggen Eko
nomisk avseende både villkor i markanvisningsavtalet och efterföljande köpeavtal. Förhand
lingarna har resulterat i ett reviderat förslag till markanvisningsavtal som ska vara kommunen 
till handa, undertecknat av firmatecknare för Riksbyggen Ekonomisk förening, innan det lyfts 
för godkännande hos kommunstyrelsen. 
De förändringar som återfinns i det reviderade markanvisningsavtalet och inte är av redakt
ionell karaktär avser; tidpunkt för inlämnande av bygglov, tidpunkt för byggstart, återgång av 
option samt ett förtydligande kring avtalad sanktionsavgift. 
I det reviderade markanvisningsavtalet ges Riksbyggen Ekonomisk förening en extra månad 
att söka bygglov och två månader extra att byggstarta. Teknik och service har arbetat in en 
tidsangivelse för tecknande av köpeavtal för att motivera båda parter att hålla tidplanen. Slut
ligen har sanktionsavgiften för båda sanktionsgrunderna i p. 6 sammanförts och avgift ska 
maximalt kunna utgå med 1 mkr. 
Det reviderade förslaget till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avse
ende Förslövs Ängar, norra delen av område 1, ersätter i alla delar det föregående. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen godkände den 12 februari 2020 upprättat förslag till markanvisningsavtal 
med Riksbyggen Ekonomisk förening avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 
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/Lijewall 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. 

'""''"l•l••""""'"""""m•o"\O•ro•\•mo\"'"'""""'" "'''"'"" ~ f}o 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga andra kända konsekvenser för kommunen än att bygg
start för Riksbyggens + 55 bostäder blir senast den 1 december 2021, istället för den 1 oktober 
2021. 
Förevarande förslag till beslut innebär också att kommunen inte ger Riksbyggen möjlighet att 
fullfölja projektet om upprättat köpeavtal inte undertecknats av dem och kommit kommunen 
tillhanda senast den 1 december 2020. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga andra kända konsekvenser för verksamheten än vad 
som redovisats i föregående beslutsärende. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut har inga andra kända konsekvenser för verksamheten än vad 
som redovisats i föregående beslutsärende, bortett från att den total sanktionsavgiften för 
Riksbyggen Ekonomisk förening maximalt kan uppgå till 1 mkr i det fall bygglov och, -eller 
byggstart försenas. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Av kommunstyrelsen godkänt markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk före

ning avseende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 
2. Reviderat förslag till markanvisningsavtal med Riksbyggen Ekonomisk förening avse

ende Förslövs Ängar, norra delen av område 1. 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 11av26 

KS § 86 Dnr KS 000351/2019 - 900 

Svar på motion - Alternativ återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 17 april 2019 om att Båstads kommun snarast 
utreder möjligheterna att som tillfällig återvinningscentral utnyttja befintliga 
återvinningscentraler i Ängelholms- respektive Laholms kommun. Samt att 
utvärdering av detta görs som ytterligare underlag för permanent 
återvinningscentral. Centerpartiets intention är att hitta andra lösningar som 
ersätter behovet av att bygga en ny återvinningscentral inom kommunen. 
NSR och kommunen har startat upp ett arbete med att undersöka hur en större 
central återvinningscentral inom kommunen kan ersättas med flera mindre 
platser för avfall i kombination med utökade tjänster för hämtning av avfall hos 
abonnenterna. Ett förslag på återvinningstjänsterna beräknas vara klart 
december 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-03-18. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

KS § 87 Dnr KS 000900/2019 - 900 

Svar på revisionens granskning av kommunens 
i nvesteri ngsplaneri ng 

12 av 26 

Beskrivning av ärendet Under september 2019 och december 2019 har EY genomfört en granskning av 
kommunens investeringsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll över kommunens och de 
kommunala bolagens investeringsutrymme. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll över 
kommunens, och de kommunala bolagens investeringsplan. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

Inrätta en långsiktig investeringsprocess. 
Stärka styrningen och kontrollen över kommunens investeringsplanering. 
Säkerställa att kommunfullmäktiges målsättningar beaktas i 
investeringsplaneringen. 
Kontinuerligt beakta belåningsutrymmet för hela koncernen. 
Fastställa principer för prioriteringar. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-03-16. 

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla och förbättra kommunens 
investeringsprocess. Processen ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska 
prognos och kommunfullmäktiges målsättningar. Ett förslag till 
processbeskrivning ska redovisas till revisionen senast den 
30 september 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla och förbättra kommunens 
investeringsprocess. Processen ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska 
prognos och kommunfullmäktiges målsättningar. Ett förslag till 
process beskrivning ska redovisas till revisionen senast den 
30 september 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-16. 
Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000900/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på revisionens granskning av kommunens investeringsplanering 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla och förbättra kommu
nens investeringsprocess. Processen ska beakta kommunens långsiktiga ekonomiska prognos 
och kommunfullmäktiges målsättningar. Ett förslag till process beskrivning ska redovisas till 
revisionen senast den 30 september 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Under september 2019 och december 2019 har EY genomfört en granskning av kommunens 
investeringsprocess. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig kontroll över kommunens och de kommunala bolagens investeringsutrymme. 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig kontroll 
över kommunens, och de kommunala bolagens investeringsplan 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

~ Inrätta en långsiktig investeringsprocess 
~ Stärka styrningen och kontrollen över kommunens investeringsplanering 
~ Säkerställa att kommunfullmäktiges målsättningar beaktas i investeringsplaneringen 
~ Kontinuerligt beakta belåningsutrymmet för hela koncernen 
~ Fastställa principer för prioriteringar 

Bakgrund 

Som det framgår av revisionsrapporten, utgör investeringar en betydande del av kommunens 
ekonomi. Det är viktigt att kunna genomföra investeringar enligt plan för att säkerställa att 
verksamheterna kan bedrivas effektivt utifrån sitt uppdrag. Enligt de finansiella nyckeltalen är 
både likviditeten och självfinansieringsgraden låga, vilket innebär att kommunens tvingas 
uppta nya lån genom Kommuninvest. Kommuninvest lånar ut pengar upp till vissa gränsvär
den. En viss möjlighet att uppta lån över gränsvärdena finns, men det krävs särskilda utred
ningar avseende kommunens långsiktiga betalningsförmåga. 

Aktuellt 

Förvaltningen har beaktat revisionens kritik och har redan i skrivande stund påbörjat arbetet 
med att förbättra investeringsprocessen. Ett exempel på detta är arbetet med att kunna priori
tera mellan olika investeringar och bestämma vilka problem som ska lösas nu och vilka som 
kan vänta. Det återstår dock mycket arbete för att kunna utforma en genomtänkt och väl fun
gerande investeringsprocess. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
I<li cka här för att ange text. 

Verksamhet 
För att kunna tillfredsställa verksamheternas investeringsbehov i framtiden måste kommunen 
ha en långsiktig investeringsplanering. Det kommer att bli nödvändigt med kraftiga priorite
ringar, både inom och mellan olika verksamhetsområden, vilket kräver att man höjer blicken 
och tar ansvar för helheten, hela kommunkoncernen. 

Ekonomi 
Vid investeringsprocessen måste principer för god ekonomisk hushållning beaktas. 
Det ska finnas en tydlig koppling mellan investeringsprocessen och kommunens finansiella 
mål. 

Barnkonsekvensanalys 
Brundtlandskommissionens definierar hållbar utveckling enligt följande: "En hållbar utveckl
ing är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generat
ioners möjligheter att tillfredsställa sina behov". I vår investeringsplanering är det viktigt att 
agera enligt denna princip. 

Miljökonsekvensanalys 
Beskrivningar av miljökonsekvenser/-påverkan är en viktig och naturlig del av en bra investe
ringsprocess. 

Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till : 

Kommunrevision 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Granskningsrapport EY 

Samråd har skett med: 

Elisabet Edner 
Erik Lidberg 
Jan Bernhardsson 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 13 av 26 

KS § 88 Dnr KS 000166/2020 - 906 

Årsredovisning 2019 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2019 uppgick till 4,1 mkr, vilket är en negativ 
avvikelse i förhållande till budget med 12 mkr. Resultatet för 2018 var 15,1 
mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2019 till 3,5 
mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 167 mkr, jämfört med 171 mkr året 
innan, varav ca 57 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 132 mkr togs under 
året och kommunen amorterade drygt 20 mkr på gamla lån. De likvida medlen 
ökade med 22 mkr till 22 mkr. Kommunstyrelsen fattade 2006-02-01 § 21 
beslut om att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar genom att 
tillskapa medel i den egna balansräkningen öronmärkta till ändamålet. Ett av 
kommunens finansiella mål var då ett överskott som värdesäkrar det egna 
kapitalet. Som kriterie för när del av överskott skulle öronmärkas för framtida 
pensionsutbetalningar blev därför att den del som överskred värdesäkringen 
av det egna kapitalet skulle öronmärkas till framtida pensionsutbetalningar. 
Det finansiella målet har dock därefter ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 
procent av skatter och generella bidrag. Då inflationen under 2019 uppgick till 
ca 1,6 procent och resultatet blev lägre än värdesäkringen innebär det att ingen 
öronmärkning till framtida pensionsutbetalningar görs under 2019. VA
verksamheten redovisar ett positivt resultat om 0,4 mkr under 2019. Resultatet 
är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till VA-kollektivet, med 
anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången till 2019 till 10,6 mkr. 
Det innebär att den totala skulden till VA-kollektivet nu uppgår till ca 11 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-25, med tillhörande 
bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. 
2. Resultatet för 2019 och balansräkning per den 31december2019 fastställs 
i enlighet med årsredovisningen. 
3. För 2019 görs ingen öronmärkning i balansräkningen för pensionsändamål. 
2019 finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 11 mkr. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Notering Centerpartiet och Bjärepartiet deltar inte i beslutet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-04-14 14 av 26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Upprättad årsredovisning för 2019 godkänns. 

2. Resultatet för 2019 och balansräkning per den 31december2019 fastställs 
i enlighet med årsredovisningen. 

3. För 2019 görs ingen öronmärkning i balansräkningen för pensionsändamål. 
2019 finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 11 mkr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000160/2020 - 900 

Miljöbokslut 2019 för Båstads kommun 

Sida 

15 av 26 

Beskrivning av ärendet Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 
september 2017, § 149 Dnr: KS 000428/2017-800 skall det i samband med 
kommunens årsredovisning upprättas ett miljöbokslut. Detta är kommunens 
andra miljöbokslut vilket publiceras digitalt. I miljöbokslutet redovisas arbetet 
som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommunens miljöarbete i 
relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångspunkt i 
Miljö- och Energiprogrammet där inriktningen för miljöarbetet i kommunen 
pekas ut under fem för kommunen utpekade viktiga områden kopplat till de 
nationella miljökvalitetsmålen; Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, 
Transporter, Bebyggd Miljö. I bokslutet lyfts det fram höjdpunkter från året 
som gått och utmaningar framåt samt information som kan vara intressant för 
kommuninvånare, besökare och näringsliv. För 2019 års miljöbokslut har en 
bilaga med nyckeltal lagts till. Detta i syfte att få en tydligare bild av status och 
förändringar över tid inom miljöområdet. Under varje övergripande område 
finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. För varje 
inriktningsmål indikeras en trend med en symbol; 1) Mycket arbete krävs, långt 
till målet 2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjort, på god väg mot 
målet. Under 2019 har arbete och åtgärder kopplade till miljömålsättningarna 
fortsatt. Till exempel med planläggning av våtmarker, cykelleder, utfasning av 
fossila bränslen, energieffektivisering och tillsyn av utsläpp till mark och vatten. 
Det startades också upp ett arbete med Agenda 2030 och arrangerades en 
Hållbarhetsvecka. De områden där utvecklingen är långsam, negativ eller där 
tillståndet är osäkert beroende på exempelvis brist på data och sammanhållen 
analys och/eller resurser, gäller miljöstatus för mark-, yt- och grundvatten, 
biologisk mångfald på land och i hav, samt klimatutsläpp och klimatanpassning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson lvarsson 2020-03-18, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Miljöbokslut för 2019 godkänns. 

Föredragande Projektledare Carolina Holgersson Ivarsson och miljö- och 
hälsoskyddsinspektör Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Miljöbokslut för 2019 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

KS § 90 Dnr KS 000223/2020 - 906 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2019 
till 2020 samt justering av investeringsbudget 2020 

16 av 26 

Beskrivning av ärendet Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2019 till 213 465 tkr exklusive 
budgeterad exploaterings verksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. 
Utfallet uppgick till 167 315 tkr vilket ger en awikelse gentemot budget på+ 46 
150 tkr. Awikelsen fördelar sig på 5 047 tkr skattefinansierade investeringar, 1 
373 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur och 39 730 tkr på VA
investeringar. Förvaltningen lämnat fram ett förslag till förändrad budget för 
2020 där delar flyttas fram till år 2021 men även där ett projekt flyttas från 
2021till2020. Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2019 
samt föreslagen förändring av investeringsmedel för 2020 skulle 
investeringsbudgeten 2020 inklusive medfinansiering och VA- investeringar 
uppgå till 255 007 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-25, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Budgeterade investeringsmedel om 31 976 tkr överförs från 2019 till 2020 
varav 3 553 tkr avser skattefinansierade investeringar, 1 500 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och 26 923 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

2. Skattefinansierade investeringar 2020 utökas utöver överföringarna från 
2019 med 2 931 tkr. 
3. Den nya investerings budgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. Skattefinansierade investeringar uppgår till 152 809 tkr, 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 11 500 tkr, VA-finansierade 
investeringar uppgår till 90 698 tkr. 

Kerstin Gustafsson (M): Återremiss. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa 
hur dessa investeringsmedel, 3 553 tkr i punkt 1samt2 931 tkr i punkt 2 
- totalt 6 484 tkr - kan rymmas i 2020 års investeringsutrymme. 

Ordförande ställer proposition på huruvida kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag och finner att ärendet 
ska återremitteras. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur dessa 
investeringsmedel, 3 553 tkr i punkt 1samt2 931 tkr i punkt 2 - totalt 
6 484 tkr - kan rymmas i 2020 års investeringsutrymme. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000025/2020 - 905 

Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB 

Sida 

17 av 26 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har under 2019 har genomfört en fastighetsförsäljning med 
realisationsvinst och har därmed möjlighet att till Båstads kommun lämna 
utdelning med halva nettoöverskottet enligt 4 §Lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag. Båstads kommun påkallar en utdelning 2020 med 
belopp motsvarande det nettoöverskottet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-04-06. 

Förvaltningens förslag Båstadhem AB påkallas att ge Båstads kommun utdelning motsvarande 
1065 370 kr. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Båstadhem AB påkallas att ge Båstads kommun utdelning motsvarande 
1065 370 kr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000174/2020 -100 

Sida 

18 av 26 

Avsiktsförklaring - Tryggare, säkrare och attraktivare Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstad kommun och Erik Paulsson har i dialog tagit fram en avsiktsförklaring 
vars syfte är att göra kommunen säkrare, tryggare och attraktivare. 
Avsiktsförklaringen innebär en upprustning av Köpmansgatan och 
promenadstråket mellan Paulins brygga och Norrviken. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg 2020-03-24, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Avsiktsförklaringen Tryggare, säkrare och attraktivare Båstad godkänns. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Avsiktsförklaringen Tryggare, säkrare och attraktivare Båstad godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-23. 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000174/2020 -100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring - Tryggare, säkrare och attraktivare Båstad 

Förslag till beslut 

Bifogad avsiktsförklaring godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstad kommun och Erik Paulsson har i dialog tagit fram en avsiktsförklaring vars syfte är att 
göra kommunen säkrare, tryggare och attraktivare. 

Avsiktsförklaringen innebär en upprustning av Köpmansgatan och promenadstråket mellan 
Paulins brygga och Norrviken. 

Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, Kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektör. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på avsiktsförklaring. 



G1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §93 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000214/2020 - 100 

Avsiktsförklaring- Business Region Halmstad 

Sida 

19 av 26 

Beskrivning av ärendet Framtida utmaningar kräver att Halmstad utvecklas till att förutom vara ett 
administrativt centrum och residensstad även blir en regional funktionell nod. 
En attraktiv plats som lockar till sig nya invånare och som kringlandet väljer att 
orientera sig mot. Halmstad ligger nu för långt ifrån såväl Göteborgsregionen 
som Öresundsregionen för att staden ska kunna dra full nytta av 
tillväxtregionernas dragningskraft och behöver därför arbeta strategiskt och 
långsiktigt tillsammans med sina grannkommuner för att skapa nya 
förutsättningar för tillväxt och utveckling i det geografiska området. Med dessa 
insikter påbörjades 2017 ett gemensamt projekt mellan kommunerna 
Halmstad, Falkenberg, Laholm, Ljungby, Hylte och Båstad, samt Högskolan i 
Halmstad i syftet att ta fram prioriterade insatsområden och gemensamma mål 
för att stärka tillväxten i den funktionella regionen. Parterna uttrycker med den 
framtagna avsiktsförklaringen en ambition om att utveckla och fördjupa detta 
samarbete. Avsiktsförklaringen pekar ut ett antal samverkansområden som är 
särskilt betydelsefulla och gynnar tillväxten i både enskilda kommuner och den 
funktionella regionen som helhet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Kommunstyrelsen godkänner Avsiktsförklaring för samarbetet Business 
Region Halmstad. Det skulle underlätta utvecklingen av det redan etablerade 
samarbetet mellan de deltagande kommunerna samt högskolan i Halmstad, 
stärka Halmstads roll som tillväxtmotor och bidra till tillväxten i den 
funktionella regionen som helhet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg 2020-03-24, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad godkänns. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-24. 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000214/2020 -100 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring - Business Region Halmstad 

Förslag till beslut 
Godkänna avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Framtida utmaningar kräver att Halmstad utvecklas till att förutom vara ett administrativt 
centrum och residensstad även blir en regional funktionell nod. En attraktiv plats som lockar 
till sig nya invånare och som kringlandet väljer att orientera sig mot. Halmstad ligger nu för 
långt ifrån såväl Göteborgsregionen som Öresundsregionen för att staden ska kunna dra full 
nytta av tillväxtregionernas dragningskraft och behöver därför arbeta strategiskt och långsik
tigt tillsammans med sina grannkommuner för att skapa nya förutsättningar för tillväxt och 
utveckling i det geografiska området. 

Med dessa insikter påbörjades 2017 ett gemensamt projekt mellan kommunerna Halmstad, 
Falkenberg, Laholm, Ljungby, Hylte och Båstad, samt Högskolan i Halmstad i syftet att ta fram 
prioriterade insatsområden och gemensamma mål för att stärka tillväxten i den funktionella 
regionen. Parterna uttrycker med den framtagna avsiktsförklaringen en ambition om att ut
veckla och fördjupa detta samarbete. Avsiktsförklaringen pekar ut ett antal samverkansområ
den som är särskilt betydelsefulla och gynnar tillväxten i både enskilda kommuner och den 
funktionella regionen som helhet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner Avsiktsförklaring för 
samarbetet Business Region Halmstad. Det skulle underlätta utvecklingen av det redan etable
rade samarbetet mellan de deltagande kommunerna samt högskolan i Halmstad, stärka Halm
stads roll som tillväxtmotor och bidra till tillväxten i den funktionella regionen som helhet. 

Bakgrund 
Framtida utmaningar kräver att Halmstad utvecklas till att förutom vara ett administrativt 
centrum och residensstad även blir en regional funktionell nod. En attraktiv plats som lockar 
till sig nya invånare och som kringlandet väljer att orientera sig mot. Halmstad ligger nu för 
långt ifrån såväl Göteborgsregionen som Öresundsregionen för att staden ska kunna dra full 
nytta av tillväxtregionernas dragningskraft och behöver därför arbeta strategiskt och långsik
tigt tillsammans med sina grannkommuner för att skapa nya förutsättningar för tillväxt och 
utveckling i det geografiska området. Men då måste Halmstad kliva fram i rollen som regional 
tillväxtmotor och få förtroendet från omgivande kommuner för denna roll. Med dessa insikter 
påbörjades 2017 ett gemensamt projekt mellan kommunerna Halmstad, Falkenberg, Laholm, 
Ljungby, Hylte och Båstad, samt Högskolan i Halmstad i syftet att ta fram prioriterade insats
områden och gemensamma mål för att stärka tillväxten i den funktionella regionen. Parterna 
uttrycker med avsiktsförklaringen en ambition om att utveckla och fördjupa detta samarbete. 

Avsiktsförklaringen pekar ut ett antal samverkansområden som är särskilt betydelsefulla och 
där särskilda satsningar görs och ska göras som gynnar tillväxten i både enskilda kommuner 
och den funktionella regionen som helhet. Dessa samverkansområden är kompetensförsörj
ning, näringsliv samt framtidens välfärd. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 
Syftet med avsiktsförklaringen är att tydliggöra de prioriterade områden som de deltagande 
kommunerna samt Högskolan i Halmstad ska kraftsamla runt för att stärka tillväxten i den 
funktionella regionen, Business Region Halmstad. Avsiktsförklaringen skapar därav 
förutsättningar för ett fördjupat samarbete som kan bidra till att Halmstad med omnejd 
utvecklas som regional nod. Utgångspunkten är att samverkan ska skapa ömsesidiga 
mervärden för alla involverade parter. Avsiktsförklaring innebär inga ekonomiska åtaganden 
för någon part. 

Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, Kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till : 
Kommundirektör. 
Sammarbetskommuner. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på avsiktsförklaring. 
Mötesanteckningar från ledningsgruppsmöte Halmstad Business Region. 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000303/2019 - 903 

Svar på motion - Bättre företagsklimat 

Sida 

20 av 26 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 2 april 2019 om att Båstads kommun 
undersöker möjligheterna och kostnaderna för inrättandet av en 
näringslivssamordnare/chef som rapporterar direkt till kommundirektören. I 
december 2019 gjorde Båstads kommun en upphandling av en företagslots 
med följande uppdragsbeskrivning: Båstads kommun vill förenkla för 
företagarna i sin kontakt med kommunen. Detta vill vi göra genom att skapa en 
väg in i form av en företagslots. Som företagslots i Båstads kommun kommer du 
att få arbeta med flera olika verksamhetsområden och ställas inför en mängd 
olika frågor. Upphandlingen är avslutad och en företagslots är nu på plats i 
Båstads kommun, en person som har arbetsuppgifter som tangerar det som 
efterfrågas av motionärerna. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
motionen anses besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson 2020-03-18. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Yrkande Uno Johansson (C): Motionen bifalls. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Uno Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Uno Johansson (C). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

KS § 95 Dnr KS 000169/2020 - 903 

Val av ledamöter och ersättare i socialutskottet 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska utse tre ledamöter och lika många ersättare i 
socialutskottet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande personer väljs till ledamöter i socialutskottet från och med 
2020-05-04: 

Gösta Sandgren (M) 

Jessica Andersson (S) 

Inge Henriksson (BP) 

2. Följande personer väljs till ersättare i socialutskottet från och med 
2020-05-04: 

Mats Lundberg (L) 

Krister Lilja (KD) 

Uno Johansson (C) 

Sida 

21av26 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

KS § 96 Dnr KS 000170/2020 - 903 

Val av ordförande i socialutskottet 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska utse en ordförande i socialutskottet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Gösta Sandgren (M) väljs till ordförande i socialutskottet från och med 
2020-05-04. 

justerandes si naturer 

Sida 

22 av 26 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000171/2020 - 903 

Val av vice ordförande i socialutskottet 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska utse en vice ordförande i socialutskottet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

23 av 26 

Jessica Andersson (S) väljs till vice ordförande i socialutskottet från och med 
2020-05-04. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Lit] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-14 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

24 av 26 

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 april 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 25 av 26 

KS § 99 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Dom från Mark- och miljödomstolen - Avvisning av överklagande gällande 
fastigheterna Fogdarp 3:34 och 3:35 samt Södra Karstorp 1:36 m.fl. 
(Stenhatten). Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

b). Färd tjänststatistik 2019. 

c). Kommunrevisionens granskning av Individ och familj. 

d). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-24 
- Polisanmälan i samband med händelser inom Individ och familj. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



W:I BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 

KS § 100 Dnr KS 000887 /2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 2020 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut- Individ och familj 2020-02-01 - 2020-02-29. 

b) . Delegationsbeslut- Ekonomichefen 2020-03-30 och 2020-03-31. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

26 av 26 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


