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2020-05-12 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 maj 2020 kl. 09.00- 12.35. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l :e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Uno Johansson (C), ledamot 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Inge Henriksson. Ersättare: Kerstin Gustafsson. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-05-12 

Från och med 2020-05-15 till och med 2020-06-06 

Kom~oret i Båstad 

~.~ 
Henrik Andersson 

Sida 
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IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

KS § 107 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 108 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 109 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

KS § 110 Dnr KS 000167 /2020 - 300 
Instiftande av arkitekturpris 

KS § 111 Dnr KS 000578/2018 - 200 
Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannas kap, Båstads kommun 

KS § 112 Dnr KS 000269/2020 - 500 
Dagvattenplan för Båstads kommun - Antagande 

KS § 113 Dnr KS 000451/2018 - 600 
Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 

KS § 114 Dnr KS 000077 /2020 - 800 
Svar på motion - Mer ängsmarker 

KS § 115 Dnr KS 000125/2020 -100 
Svar på medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 

KS § 116 Dnr KS 000892/2019 - 800 
Miljöpriset 2019 

KS § 117 Dnr KS 000172/2020 - 900 
Svar till kommunrevisionen - Granskning av effektiviseringar 

KS § 118 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

Sida 

2 av 26 

Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 

KS § 119 Dnr KS 000223/2020 - 906 
Förändring av investeringsbudget 2020 

KS § 120 Dnr KS 000273/2020 - 905 
Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för Västra Karups Bygdegård 

KS § 121 Dnr KS 000270/2020 - 905 
Ägargaranti Båstadhem 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

KS § 122 Dnr KS 000305/2020 - 905 
Besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra 

KS § 123 Dnr KS 000593/2016 - 200 
Uppdrag att skapa en bolagsstruktur för Båstads kommun 

KS § 124 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 125 
Delgivningar 

Dnr KS 000880/2019 - 900 

KS § 126 Dnr KS 000887 /2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS § 127 Dnr KS 000312/2020 - 700 
Väckt ärende - Skyddsutrustning inom vården 

usterandes si naturer 

Sida 

3 av 26 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 4av26 

KS § 107 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 Inge Henriksson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Kerstin Gustafsson. 

3. Protokolljusteringen äger rum torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 26 

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: 

Extra ärende - Besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra. 

Väckt ärende - Skyddsutrustning inom vården. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 6 av26 

KS § 109 Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

Beskrivning av ärendet Översiktsplan för Båstads kommun utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat 
antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som 
skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön. Under slutskedet av 
arbetet med översiktsplanen har det framkommit att det finns ett behov av en 
fördjupning av Torekovs utveckling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-04-20, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta). 
2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

Arbetsutskottets förslag 1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta 
särskilt utlåtande). 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 
3. Följande fastigheter ska ingå i översiktsplanen 2020: 
Delar av fastigheten Torekov 98: 146 för att möjliggöra detaljplanering för 
bostäder /verksamheter. 

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till 
förvaltningens förslag, med följande tillägg: Följande fastigheter ska ingå i ÖP 
2020: Delar av fastigheten Torekov 98:1 återläggs till ÖP 2020 samt fastigheten 
Torekov 98:146 för att möjliggöra detaljplanering för bostäder/verksamheter. 

Forts. på nästa sida 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

2020-05-12 7 av26 

Delar av fastigheten Torekov 98:1, se kompletterande kartbilaga 2020-05-12, 
är kommunal mark som finns med i ÖP 08 och bör inte släckas ut i ÖP 2020. 
Torekov 98: 146 är privat mark som inte brukats på årtionden och ligger 
centralt i Torekov. Båda dessa tomter ligger centralt och nära till service samt 
kollektivtrafik. Under flera år har dessa tomter varit av intresse för olika 
boende- och verksamhetsformer, bl.a. har det diskuterats seniorbostäder vilket 
ges möjligheter till generationsväxling. En annan viktig aspekt är att fler 
åretruntboende behövs för att kunna behålla befintlig och även ny service på 
orten. Sffi ser det viktigt att det finns utpekad mark centralt i ÖP för att 
möjliggöra för detaljplanering innan kommande FÖP för Torekov är beslutad. 

Uno Johansson (C): Bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg: Västra 
Karup: Lindströms backe markeras som stadsbygd och för berört område tas 
La och Lb bort. Rammsjö: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som 
stads bygd. Hov: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd. 

Bo Wendt (BP): Bjärepartiet anser att ambitionen för Torekov bör vara 
densamma som i Förslöv: att göra samhället rundare och i första hand bygga i 
centrala lägen. Av den anledningen bör delar av fastigheten Torekov 98:1 
detaljplaneras. Hela fastigheten Torekov 98:146 ska ingå. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner då att 
kommunstyrelsen bifallit yrkandet från Kerstin Gustafsson m fl och avslagit 
yrkandet från Bo Wendt samt yrkandet från Uno Johansson. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande bilagor 
(miljökonsekvensbeskrivning, länsstyrelsens granskningsyttrande, särskilt 
utlåtande, sammanställning av synpunkter samt markanvändningskarta 
särskilt utlåtande). 

2. Förvaltningen ska efter antagande av översiktsplanen ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Torekov med stöd av underlag Torekov - byn vid havet 
inlämnat till kommunen 2019-12-20. 

3. Följande fastigheter ska ingå i ÖP 2020: Delar av fastigheten Torekov 98:1 
återläggs till ÖP 2020 samt fastigheten Torekov 98:146 för att möjliggöra 
detaljplanering för bostäder/verksamheter. 

Uno Johansson (C) reserverar sig mot beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 110 Dnr KS 000167 /2020 - 300 

Instiftande av arkitekturpris 

Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 
kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggning. 
God arkitektur bidrar till Båstads kommun slogan "ett bättre sätt att leva ... " och 
till riksdagens mål om god bebyggd miljö. I samband med handläggningen av 
motionen om ett arkitekturprogram för Båstads kom-mun kom frågan om ett 
arkitekturpris upp för diskussion. Ett arkitekturpris är ett bra sätt att 
uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller andra projekt som 
genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom 
kommunens gränser. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-04-20. 

1. Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 
näringslivsgalan från och med 2021. 
2. Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i samband med 
näringslivsgalan från och med 2021. 

2. Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 
2020 redovisa förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-04-20 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-xxx 

Instiftande av arkitekturpris 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att ett arkitekturpris ska delas ut årligen i Båstads kommun i 
samband med näringslivsgalan från och med 2021. 

Förvaltningen genom samhällsbyggnad får i uppdrag att senast september 2020 redovisa 
förslag till stadgar för arkitekturpriset. 

Sammanfattning 

Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk kvalitet, både vad 
avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggning. God arkitektur bidrar till Bå
stads kommun slogan "ett bättre sätt att leva ... " och till riksdagens mål om god bebyggd 
miljö. 

I samband med handläggningen av motionen om ett arkitekturprogram för Båstads kom
mun kom frågan om ett arkitekturpris upp för diskussion. Ett arkitekturpris är ett bra sätt 
att uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller andra projekt som genom
förts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom kommunens gränser. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
stadsarkitekt/samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: samhällsbyggnad 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

wwwb,,t•d.>o 7 f)J 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000578/2018 - 200 

Sida 

9 av26 

Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, 
Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har sedan föredragning av det återremitterade 
beslutsärendet i kommunstyrelsen den 5 december 2018 genomfört en 
kartläggning av kostnader för drift av ett urval allmänna anläggningar som idag 
hanteras av enskild huvudman. Kostnadssammanställningen är baserad på 
berörda föreningars årsredovisningar för åren 2016-2018 jämte uppgifter 
lämnade av föreningarna avseende planerade investeringar för perioden 2019-
2025. Sammanställningen redovisar vilka faktiska kostnader föreningarna har 
haft för drift och underhåll av aktuella anläggningar, inga kostnader för 
administration eller övriga utlägg har tagits med. Föreningarnas kostnader för 
vissa driftåtgärder varierar stort över åren, framförallt gällande 
vinterväghållning. Teknik och service har därför valt att sammanställa och 
redovisa ett medeltal för drift av posterna; gata, grönyta, lekplats mm. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-04-20, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 
2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 
2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 
3. En uppföljning av strategin görs vart tredje år. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M), Inge 
Henriksson (BP), Bo Wendt (BP) och Uno Johansson (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna upprättat förslag till strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap. 

2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

3. En uppföljning av strategin görs vart tredje år. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000269 /2020 - 500 

Dagvattenplan för Båstads kommun - Antagande 

Sida 

10 av 26 

Beskrivning av ärendet Ett förslag till dagvattenplan har tagits fram av NSVA och Båstads kommun. 
Syftet med dagvattenplanen är att utgöra ett operativt dokument för både 
NSVA och kommunen, samt presentera en långsiktig plan, för 
dagvattenhantering inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Dagvattenplanen syftar även till att möjliggöra förutsättningar för 
att dagvattenledningsnätet i större utsträckning ska klara av att ta hand 
om dagvatten enligt Svenskt Vattens branschpraxis. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-04-20, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Föreslagen dagvattenplan för Båstads kommun antas. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med följande tillägg: Föreslagna åtgärder 
enligt dagvattenplanen hanteras årsvis för beslut i drift- och investerings budget 
och i NSVA:s affärsplan. 

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

Beslut Kommunstyrelsen besluta: 

1. Föreslagen dagvattenplan för Båstads kommun antas. 

2. Bifall med följande tillägg: Föreslagna åtgärder enligt dagvattenplanen 
hanteras årsvis för beslut i drift- och investerings budget och i NSVA:s 
affärsplan. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-20 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000269/2020 - 500 

Dagvattenplan för Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Föreslagen dagvattenplan för Båstads kommun antas. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Ett förslag till dagvattenplan har tagits fram av NSVA och Båstads kommun. Syftet med dagvat
tenplanen är att utgöra ett operativt dokument för både NSVA och kommunen, samt presen
tera en långsiktig plan, för dagvattenhantering inom kommunens verksamhetsområde för vat
ten och avlopp. Dagvattenplanen syftar även till att möjliggöra förutsättningar för att dagvat
tenledningsnätet i större utsträckning ska klara av att ta hand om dagvatten enligt Svenskt 
Vattens branschpraxis. 

Bakgrund 

I takt med att klimatet och regnmönster förändras, ökar behovet av en strukturerad dagvat
tenplanering. Samtidigt sker en utveckling och förändring av våra samhällen, i form av exem
pelvis förtätning och urbanisering, som är en viktig aspekt i dagvattenplaneringen. Dagvatten
hanteringen behöver planeras och anpassas för att möta dessa förändrade förhållanden. 

Aktuellt 

Tidigare har det inte funnits något styrdokument inom kommunen som beskriver dagens för
hållanden och vilka åtgärds behov som finns för dagvattenhanteringen. Detta förslag till dagvat
tenplan har arbetats fram utifrån den nuvarande dagvattenpolicyn som Kommunfullmäktige 
antog 2015-05-04. 

Dagvattenpolicyn beskriver den övergripande inriktningen och målsättningen för dagvatten
hanteringen, samt att den identifierade framtagandet av en dagvattenplan som ett fortsatt ar
bete för att uppnå en hållbar hantering av dagvatten inom Båstads kommun. 

Dagvattenplanens geografiska avgränsning är de områden där kommunen har verksamhets
område för dagvatten. Behovet av att eventuellt utvidga verksamhetsområdet utifrån vatten
tjänstlagens § 6 har endast undersökts på en övergripande nivå. 

Dagvattenplanen är uppdelad i fyra delar, ett huvuddokument med tre bilagor innehållande 
nuläges beskrivning, åtgärdsförslag och riktlinjer för utsläpp till dagvatten. 



Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Dagvattenplan Båstads kommun 
Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning 
Bilaga 2 - Åtgärdsförslag 
Bilaga 3 - Riktlinjer för utsläpp till dagvatten 
Dagvattenpolicy för Båstads kommun 

2 (2) 
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KS § 113 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000451/2018 - 600 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för 
kommunens skolor 

Sida 

11av26 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 30 april 2018 om att Båstads kommun inför 
en giftfri policy kring materialvalen vid nybyggnationer men även vid 
renoveringar av våra skolor och förskolor. Våra skolprojekts miljömål är att 
projektera för uppfyllande av Miljöbyggnad Silver samt miljökrav ställda av 
Båstad Kommun i Miljö- och energiprogram 2012-2022. Material, varor och 
kemiska produkter som byggs in i byggnaden ska inte innehålla ämnen som 
har egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. Hållbara och slitstarka 
naturmaterial är vårt förstahandsval byggprocessen testas allt material i 
kontrollplanen under Sundahus byggvarubedömning. Verksamheten ansvarar 
för upphandling av all lös inredning. I Naturvårdsverkets rapport Operation 
Giftfri Förskola ger Naturskyddsföreningen råd till kommuner på hur man kan 
förbättra förskolemiljön genom upphandling, samt vad man kan tänka på vid 
inköp. Denna rapport har verksamheten kännedom om och arbetar fullt ut 
efter. Därför anser förvaltningen att en giftfri policy inte behöver införas i 
Båstads kommun. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-04-20, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avslås. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkande Uno Johansson (C) : Bifall till motionen. 

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

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Svar på motion - Mer ängsmarker 

Sida 

12 av 26 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att låta kommunala gräsytor 
som inte frekvent brukas växa upp och bilda ängsmark. Centerpartiet yrkar att 
Båstads kommun och Båstad hem ser över möjligheten att grönytor, där det 
inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda blommande ängsmarker. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Marie Eriksson 2020-04-20. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 115 Dnr KS 000125/2020 - 100 

Svar på medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 

2020-02-21 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Båstads kommun tar ett beslut som syftar på att främja rörelse och en bra kost. 
Kommunfullmäktige beslutade delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen 
i denna fråga och att beslutet delges kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Jessica Arvidsson 2020-04-15. 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att arrangera samverkansträffar med det lokala 
idrotts- och kulturföreningslivet i syfte att tillsammans hitta sätt att erbjuda 
barn och unga möjlighet att testa nya aktiviteter. 
3. Ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att marknadsföra kommunens 
arbete i dessa frågor så att kommunmedborgarna får kännedom om allt 
det arbete som redan bedrivs i kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att arrangera samverkansträffar med det lokala 
idrotts- och kulturföreningslivet i syfte att tillsammans hitta sätt att erbjuda 
barn och unga möjlighet att testa nya aktiviteter. 

3. Ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att marknadsföra kommunens 
arbete i dessa frågor så att kommunmedborgarna får kännedom om allt 
det arbete som redan bedrivs i kommunen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Främja rörelse och bra kost 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
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2. Ge förvaltningen i uppdrag att arrangera samverkansträffar med det lokala idrotts- och kul
turföreningslivet i syfte att tillsammans hitta sätt att erbjuda barn och unga möjlighet att testa 
nya aktiviteter. 

3. Ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att marknadsföra kommunens arbete i dessa frå
gor så att kommunmedborgarna får kännedom om allt det arbete som redan bedrivs i kommu
nen. 

Sammanfattning av ärendet 

2020-02-21 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Båstads kommun tar 
ett beslut som syftar på att främja rörelse och en bra kost. Kommunfullmäktige beslutade dele
gera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunstyrel
sen. 

En anslutning till Generation Pep ger kommunen tillgång till tips och information. Det ger dock 
inget extra stöd i det praktiska arbetet med att stimulera unga att röra på sig mer. En anslut
ning är av mer ett statement än ett arbetsverktyg. Mycket material är redan tillgängligt via or
ganisationens webbsida och kan tjäna som inspiration. Eventuellt skulle en anslutning kunna 
vara ett positivt statement som ger kommunen och det lokala föreningslivet ett gemensamt 
ramverk att mötas inom för att utveckla gemensamma aktiviteter, projektansökningar osv. Ett 
ökat samarbete med föreningslivet förutsätter dock inte en anslutning till Generation Pep. För 
att ett utökat samarbete ska komma till stånd krävs att en enhet/funktion inom kommunen ges 
huvudansvaret för kontakterna med föreningslivet. 

En anslutning till Generation Pep utan plan kring efterföljande aktiviteter eller utökat samar
bete med föreningslivet riskerar förstärka föreställningen om att kommunen "inte gör något". 
Kommunen bedömer att ett ökat samarbete med föreningslivet och en samtidig ökad kommu
nikation om det arbete som redan bedrivs är ett mer givande vägval. 

Förslagsställaren vill att Båstads kommun ska "visa vägen till ett hälsosamt liv" men vår me
ning är att kommunen som organisation ska akta sig för att ha den typen av normativa anslag i 
det vi gör. Vi kan servera näringsrik mat till de vi möter i skolor och på äldreboenden, erbjuda 
rörelsetillfällen till de som finns i våra verksamheter, prata med barn om vad fysisk aktivitet 
gör för hjärnans möjlighet att fungera, vara öppna för och inbjudande till samarbeten med lo
kala föreningar samt erbjuda stöd, insatser och aktiviteter som påverkar flera av hälsans be
stämningsfaktorer - men längre än så bör vi inte gå. Det blir problematiskt om Båstads kom
mun börjar tala om för invånare i kommunen hur de ska/borde leva/äta/motionera. 
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Var och en har rätt att leva det liv han/hon vill och var och en har också ett stort eget ansvar 
för att ta hand om sig och sin livssituation så gott det går på egen hand. På motsvarande sätt 
har föräldrar ansvar för att guida sina barn på färden mot ökad självständighet bland annat i 
frågor som rör kost och motion. 

Med hänvisning till resonemanget ovan delar vi inte uppfattningen att alla enheter behöver 
hjälp genom utbildning. De personer som har i uppdrag att stimulera fysisk aktivitet eller ar
beta med de måltider som serveras (vilket medborgarförslaget fokuserar) har adekvat utbild
ning och följer den aktuella kunskapsutvecklingen löpande. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå förslagsställarens huvudsakliga förslag, att 
Båstads kommun ansluter sig till Generation Pep. Förvaltningen föreslår istället att idrotts- och 
kulturföreningar i kommunen inbjuds till konstruktiv dialog och ökad samverkan i syfte att 
tillsammans hitta sätt att erbjuda barn och unga möjlighet att testa nya aktiviteter. Redan idag 
gör kommunen ett stort och viktig arbete för att främja rörelse och god kost, se nästkommande 
sidor. Därför föreslår förvaltningen att denna information tydligare marknadsförs och synlig
görs för kommunmedborgarna. 

Aktuella arbetet i Båstads kommun 

Båstads kommun tar frågor om invånarnas hälsa på allra största allvar. Hälsan i en befolkning 
beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och 
samhälle. Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead 2007 /1991), utöver de gene
tiska faktorerna, delas ofta in i levnadsvanor och livsvillkor. I en modell som ofta används i 
Sverige, beskrivs även strukturella faktorer som till exempel generella socioekonomiska, kultu
rella och miljömässiga förhållanden, som en del av hälsans bestämningsfaktorer. För att främja 
hälsan bland personer i en befolkning behöver man alltså arbeta med alla dessa delar. De verk
samheter som bedrivs i Båstads kommun har bäring på flertalet av hälsans bestämningsfak
torer och vi söker hela tiden möjligheter att bredda, fördjupa och förfina arbetet för att det ska 
motsvara behoven bland kommunens invånare ännu bättre. Även arbetet som tar avstamp i de 
globala målen inom Agenda 2030 - där god hälsa ett av de sjutton målen - präglar flertalet av 
verksamheterna i Båstads kommun. 

Kommunen arbetar på en lång rad sätt med att främja rörelse och näringsrik kost bland de 
invånare som vi möter i olika verksamheter. Att inspirera barn till ökad fysisk aktivitet är re
dan ett mål för verksamheter som inkluderar barn och unga, till exempel förskolor, grundsko
lor, fri tidshem och gymnasieskolor. Att stimulera fysisk aktivitet bland årsrika invånare som vi 
möter i våra verksamheter är också något som vi redan arbetar med på olika sätt. 

När en person erbjuds plats och flyttar in på ett äldreboende (särskilt boende för äldre) har 
hon/han ofta så pass omfattande funktionsnedsättningar och att det då ofta är rörelse "i det 
lilla" som är aktuellt. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, vårdbiträden och 
andra professioner löpande för att stimulera, bevara och främja de förutsättningar till rörelse 
som varje individ har. 

Kostenheten i kommunen arbetar med "måltidsglädje" på äldreboendena och samma kosten
het håller på att starta upp Måltidsklubben; en satsning som bjuder in seniorer att äta lunch till 
självkostnadspris på gymnasieskolan i Båstad. Två rätter erbjuds dagligen till personer som 
bor i ordinärt och särskilt boende och menyn som komponeras är anpassad för de äldre gäs
ternas behov. 
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Idag erbjuds sittgympa, kortbingo, musikunderhållning, hjärngympa, filmvisning quiz med 
mera på Mötesplats Bjäres träffpunkter. Dessa träffpunkter finns i Förslöv, Västra Karup, Tore
kov, Båstad och Östra Karup. Aktiviteterna samarrangeras med Svenska kyrkan. Tillsammans 
med Swedbank erbjuder kommunen föreläsningar i Båstad och Förslöv för seniorer så att de 
ska känna sig trygga och säkra med sina mobiler. Genom den ökade upplevelsen av trygghet 
och säkerhet antas risken för digitalt utanförskap (något som påverkar hälsan negativt) 
minska. 

Senior Sport School är en satsning till vilken det är kö varje gång det arrangeras. Båstads 
kommun, lokala föreningar och företag samarbetar i den här satsningen. Målgruppen är senio
rer 65-100 år och medelåldern är 75 år. Kulturföreläsningar, lärgrupper om hälsa, fysisk aktivi
tet, motivation, sömn, stress, avslappning, åldras med livsglädje, HLR, teori i kost och praktisk 
matlagning, skadeförebyggande träning och senior power ingår i Senior Sport School. Sats
ningen pågår varje gång i 12 veckor med två tillfällen i veckan. Ena tillfället i veckan är en före
läsning och andra tillfället är en fysisk aktivitet (hos föreningar eller privata aktörer). På gym
nasiet håller eleverna i gympa för personer som är 80+ som ett led i utbildningen. 

Verksamhetsområdet Teknik och Service har nyligen genomfört en enkätundersökning bland 
invånarna i Båstads kommun och av de personer som svarat på enkäten och som är 65 år eller 
äldre uppger 64 procent att de upplever sig ha "väldigt" eller "ganska" mycket att göra på friti
den. Av samma svarsgrupp uppger 43 procent att de rör sig 30-60 minuter per dag och 35 pro
cent att de rör sig en timme eller mer varje dag. På frågan om man brukar röra på sig så att 
man blir svettig och andfådd svarar 30, 9 procent att det gör det 4-7 dagar i veckan och 33,3 
procent svarar att de gör så 1-3 dagar i veckan. 

I medborgarförslaget lyfts exempel på olika projekt som bedrivits i andra svenska kommuner. 
I Kalix kommun har man i ett projekt satsat på mer rörelse i skolan, framförallt på högstadiet. I 
Kalix kommuns årsredovisning från 2017 står det att läsa:" Ett av de sätt vi arbetar på är mer 
rörelse i skolan, vi har anställt en Hälsoinspiratör som arbetar brett med att få igång eleverna 
att röra sig mer. Både i skolan och utanför skolan.( ... ) Vi har anställt en hälsoinspiratör för 
statsbidrag och arbetet med fysisk aktivitet tagit fart detta läsår." 

Liknande satsningar pågår i Båstads kommun. Peter Dahlberg, rektor på Västra Karups skola 
berättar om satsningen "Ökad motorik- och puls-träning" som ger barn 30-60 minuters moto
rik- och pulsträning utöver idrottslektionerna varje vecka. Dahlberg berättar även om arbetet 
även med "Aktiva klassrum" som gynnar strävan efter att bryta stillasittandet och få eleverna 
att komma upp och röra sig under lektionerna. Detta kommer bland annat till uttryck genom 
att man har fäst gummiband i stolsben, använt balansplattor, har vippande pallar och upp
muntrar barn att stå upp och arbeta i större utsträckning. En tid testande man till och med att 
ha ett löp band i ett av klassrummen. Man arbetar även sedan en tid tillbaka utifrån ramverket 
"10 goda vanor" som är utarbetat av "Hjärnberikad" i syfte att tillsammans med eleverna rikta 
ljuset mot en god hjärnhälsa. 

Ytterligare något som skolorna i Båstads kommun gör i syfte att främja rörelse och aktivitet är 
att utveckla rastaktiviteterna. Det finns på kommunens olika skolor en rad olika rastaktiviteter 
- både sådana som leds av fritidspedagoger och sådana som eleverna själva utforskar tillsam
mans. På Strandängsskolan har man till exempel öppnat en "Rastaurang" där eleverna kan låna 
utrustning till en lång rad rastaktiviteter. 
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Under rubriken "Aktivt värdebaserat lärande" fokuseras den typ av lärande som är särskilt 
meningsfull antingen för eleverna själva eller för någon annan. En klass i kommunen tränade 
tillsammans och åkte Skolvasan. En annan klass samarbetade med forskare och företrädare för 
Ericsson och utvecklade en digital lösning som ska påminna läkare att tvätta händerna mellan 
varje patient när de rör sig mellan vårdplatserna på ett sjukhus. Ytterligare en klass vandrade 
på Skåneleden och bloggade om sina upplevelser. Skoljoggen, Strandängsloppet, Cykelveckan, 
Skräpplockardag, lägerskolor är andra årligen återkommande aktiviteter som skolorna i kom
munen ägnar sig åt. Fri tidshemmen är i sin löpande verksamhet mycket ute i skolornas närom
råde för lärande, rörelse och upplevelser. 

Alla skolor i kommunen arbetar löpande med "Tillgängliga lärmiljöer". Det innebär att man 
hela tiden arbetar för att utveckla skolan för att möta de behov som finns bland eleverna så att 
lärandet ska bli så tillgängligt som möjligt. Ett sådant behov är rörelse eftersom fysisk aktivitet 
bland annat ökar möjligheterna till koncentration och kunskapande. Under begreppet "Till
gängliga lärmiljöer" ryms en lång rad fokusområden som alla syftar till att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för lärande bland eleverna i kommunens skolor. Varje skollov presenterar Bå
stads kommun fullspäckade program med aktiviteter för barn som firar lovet på hemmaplan. 
Varje månad publiceras Kultur på Bjäre som presenterar alla kulturaktiviteter som arrangeras 
under den aktuella månaden. 

I medborgarförslaget lyfts exemplet "Fredagsfys Sverige" som något att inspireras av. Detta är, 
enligt projektets egen webbsida, en "satsning som genomförs i samarbete med Riksförbundet 
Hälsofrämjandet där fokus ligger på att inspirera barn och unga till ökad rörelse och en sun
dare sockerkonsumtion." Så som arbetet presenteras på webbsidan påminner det mycket om 
arbetet som Generation Pep bedriver, fast i mindre skala och med ett särskilt delsyfte att 
minska sockerkonsumtionen. Vid en jämförelse av Generation Pep och Fredagsfys (utifrån re
spektive satsnings webbsida) antas Generation Pep vara ett mer användbart ramverk än Fre
dagsfys för en kommun som söker inspiration eftersom anslaget är bredare, mer inkluderande 
och mindre normativt. 

I medborgarförslaget lyfts även exemplet LIKE, ett projekt som bedrivits i Vallentuna. Projektet 
beskrivs så här på kommunens webbsida: "LIKE är 45 minuter varje skolvecka och eleverna får 
prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Aktiviteterna varierar mellan klasserna och syftar 
till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. Alla aktivi
teter är kopplade till läroplanen för årskurs 1-3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild, idrott 
och hälsa. LIKE är på elevens egen skola och leds av tränare från idrottsföreningarna, bibliote
karier och lärare från kulturskolan. Skolpersonal är med och ansvarar för eleverna socialt. Alla 
som leder en LIKE-aktivitet är anställda av Vallentuna kommun och ska arbeta efter det som 
gäller i alla skolor - demokrati och trygghet. Ledarutbildning planeras under läsåret för att yt
terligare stärka ledarskapet." 

En satsning likt den Vallentuna har gjort antas innebära att olika idrotts- och kulturaktiviteter 
har möjlighet att nå barn och unga som ännu inte är engagerade i dessa aktiviteter. Anslaget 
som inkluderar även kulturaktiviteter antas attrahera grupper som inte tilltalas av rena id
rottsaktiviteter likt de som fokuseras i exempelvis multisportarenor /näridrottsplatser likt de 
som beskrivs nedan. För att komma igång med en satsning som påminner om LIKE krävs det 
att någon anställd på Båstads kommun har huvudansvaret för samordningen av aktiviteterna 
och samarbetet med dels skolan (för att få kopplingen till läroplanen) och dels föreningar (för 
att få till en bra mix av aktiviteter). Det krävs också att det finns tillgängliga, fysiska platser där 
olika aktiviteter kan utföras. Det krävs vidare att någon har huvudansvar för att leda aktivite
terna i samverkan med företrädare för den aktivitet som ska testas. Lärdomarna från arbetet 
med Senior Sport School (vilket liknar LIKE i grundläggande ide) ger vid handen att möjlighet
en att testa olika aktiviteter inte sällan leder till att personer fastnar för aktiviteter som man 
inte provat förr. 
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I medborgarförslaget föreslås anläggandet av multiarenor vara en faktor som kan främja ökad 
aktivitet bland barn och unga. Multiarenor, eller näridrottsplatser, som de också kallas, mark
nadsförs ofta som ett verktyg för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga genom att 
erbjuda ytor för spontant idrottande. Forskning på dessa näridrottsplatser har dock visat att 
det framförallt är barn som redan är aktiva som nyttjar dessa näridrottsplatser. De tycks alltså 
inte stimulera till fysisk aktivitet bland tidigare mindre aktiva grupper. Det har också visat sig i 
studier att dessa näridrottsplatser framförallt främjar spontant lagidrottande som utövas av 
pojkar; pojkar som redan är fysiskt aktiva. Det antas därför finnas andra åtgärder som är ännu 
mer ändamålsenliga när det handlar om att locka nya, breda grupper av barn och unga till nya 
aktiviteter (se bl.a. ovan om LIKE i Vallentuna) och som har större möjligheter att främja ett 
jämställt aktivitetsutbud/-utövande. Tillsammans med det lokala föreningslivet utforskar Bå
stads kommun gärna möjligheterna till samarbete för att låta barn och unga testa nya kultur
och idrottsaktiviteter. 

Inom kort planeras pop-up-parker placeras ut i kommunen. I dessa "parker" kan man spela 
Twister och andra spel i jätteformat utomhus. 

Båstads kommun vill ständigt vara i rörelse, vi inte nöjda eller "färdiga". Vi söker löpande nya 
samarbeten som kan utveckla livet som levs i Båstads kommun. Utöver att fördjupa samarbetet 
med de lokala föreningarna behöver kommunens olika verksamheter bli ännu bättre på att 
berätta om vad som faktiskt görs redan idag. Det pågår en lång rad projekt som alla syftar till 
att göra Båstads kommun till en ännu bättre plats att leva på och besöka. Det finns väldigt 
många föreningar i kommunen och utbudet av såväl idrotts- som kulturaktiviteter är stort. 

Vi är inte färdiga och tillsammans kan vi bli ännu bättre. 

Kommunledningskontoret 
Jessica Arvidsson, utvecklingsledare. 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställare. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-02-21. 

Samråd har skett med: 
Susanna Bengtsson, måltidschef. 
Ingrid Pettersson, socialt ansvarig socionom. 
Peter Dahlberg, rektor. 
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Miljöpriset 2019 
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14 av 26 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att utse och besluta om miljöpris enligt reglemente för 
Båstads kommuns miljöpris. Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom 
miljöområdet som leder till en bättre miljö. Begreppet miljöområdet baseras 
på de 16 nationella miljökvalitetsmålen, det nationella generationsmålet och 
Båstads kommuns miljöprogram. Syftet med priset är att främja insatser som 
leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö 
och/eller leder till innovationer som stärker en eller flera områden som de 
nationella målen pekar ut som viktiga. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson 2020-04-16, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Att kommunstyrelsen med stöd av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 
utser en pristagare. 

Föredragande Projektledare Carolina Holgersson lvarsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Miljöpriset 2019 delas mellan Milena Bergqvist och Mantalsbackens EKO. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Till: Kommunstyrelsen 

Nomineringar till Båstads kommuns miljöpris 2019 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen med stöd av reglemente för Båstads kommuns miljöpris utser en prista
gare. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse och besluta om miljöpris enligt reglemente för Båstads kom
muns miljöpris. Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en 
bättre miljö. Begreppet miljöområdet baseras på de 16 nationella miljökvalitetsmålen, det nat
ionella generationsmålet och Båstad kommuns miljöprogram. Syftet med priset är att främja 
insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö 
och/eller leder till innovationer som stärker en eller flera områden som de nationella målen 
pekar ut som viktiga. 

Följande har nominerats till Båstad kommuns miljöpris 2019: 

Nominering Sammanfattning motivering/beskrivning av no-
minering 

Bo Nilsson, A Sustainable Tomorrow Bo Nilsson driver A Sustainable Tornar-
row. 
Långt innan vi andra visste vad de Globala 
Målen innebar skapade Bo konferenser och 
involverade ledande personligheter från 
Sverige och världen. Han arbetar idag 
bland annat med Jakob Trollbäck som 
skapat de Globala Målens grafiska form 
och Catharina Rolfsdotter-Jansson. Bo och 
hans företag lägger ner mer i Helsingborg, 
Stockholm och Malmö än i Båstad men det 
är likväl här allt började och den inspirat-
ion han spridit till människor och företag i 
vår byggd är ovärderlig. 

Milena Bergqvist, miljövårdsarbete För hennes förtjänstfulla miljövårdsarbete 
Öllövs strand i Öllövs strand. En föregångare och eldsjäl 

för insekternas överlevnad. Milena såg 
tidigt problematiken som hon på ett för-
tjänstfullt sätt fann en lokal lösning på. 
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Milena Bergqvist, miljövårdsarbete Milena har genom ett starkt engagemang, 
Öllövs strand bra kontaktnät och stor personlig insats 

startat ett projekt i Öllövsstrand för ökad 
biologisk mångfald. Genom ganska enkla 
åtgärder och information kan man åstad-
komma en gynnsammare miljö för våra 
insekter. 

Gerti och Erling Johansson, ko- och hö- Deras kor betar med kalvarna vid sin sida av 
bönder, Sannagård, Förslöv alla små åkerlappar på sydsida av åsen. 

Dessa områden skulle för länge sedan slyat 
igen utan denna insats. Förflyttningen mel-
Ian betena är närmast ett folknöje. Byborna 
vaktar infarter och vägar, Erling går först i 
flocken, småpratandes, ibland så långt son 
någon kilometer. 
Djuren följer honom tryggt. Det är en fröjd 
att se dessa välnärda och välskötta djur och 
den nytta dom gör för vår natur. 

Restaurang Lyckokällan AB, Ellis, Förslöv Nominerar detta företag som jag anser i 
hög grad bidrar till att skapa en bättre 
miljö för människor i Båstads kommun. 
Inte bara människor i Förslöv, utan det 
kommer gäster från flera håll. Företaget 
handlar de flesta av sina varor lokalt och 
närodlat för en bättre miljö. De skapar en 
fin mötesplats för många och en mötes-
plats dit alla har råd komma. Restaurang 
Elllis har många dagar upp till 200 lunch-
gäster. Restaurangen har blivit en sam-
lingsplats för många pensionärer, dels för 
god prisvärd mat men också som ett sätt 
att socialisera. 

Mantalsbackens EKO, Boarp, ekologisk Nominerar Mantalsbackens EKO i Boarp 
odling Lennart och Ann-Marie Johnsson driver 

ekologisk odling och odlar bland annat 
ekologisk säd som mals hemma på gården 
och säljs vidare till bla Bäckdalen där det 
används i deras bageri. Lennart och Ann-
Marie har också en ekobod vid gården i 
Boarp med ekologiskt odlade grönsaker 
efter vad säsongen kan erbjuda. Johnssons 
odling levererar också till restaurangen på 
Norrvikens trädgårdar och då speciella 
grönsaker som gör både Båstad och Norr-
viken kända för sin kvalite och unikhet. 

Pedagogerna Grön Flagg-gruppen, Bå- Ledarna i gruppen Grön Flagg i ålders-
stad Montessori; Joanna Waller, Pernilla blandade verksamhetenl-12 år bedriver 
Johansson, Johanna Larsson Gullander, ett hållbarhetsarbete som präglas av en-
lngegerd Runemo tusiasm, glädje, kunskap och stort sam-

arbete. Arbetet har varit långsiktigt och 
pågått utan avbrott sedan 2006 och för-



3 (3) 

skolorna och grundskolan är certifierade 
av Stiftelsen Håll Sverige rent. De arbetar 
för att våra barn/elever genom involve
ring, får en förståelse för miljön och 
framtiden med dess villkor. Ledorden i 
arbetet är, att allt från denna jord är be
roende av varandra och nödvändigt för 
livet på jorden. Under 2019/2020 är fo
kus på konsumtion och resurser samt 
djur /natur och djurens välmående. 

Kommunledningskontoret, Avdelningen för hållbar utveckling 
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Myndighetsnämnden. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Reglemente för Båstad kommuns miljöpris 
2. Sammanställning av tidigare pristagare 
3. Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 

Samråd har skett med: 
Miljöavdelningen. 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 15 av 26 

KS § 117 Dnr KS 000172/2020 - 900 

Svar till kommunrevisionen - Granskning av effektiviseringar 

Beskrivning av ärendet De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att 
granska om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte 
att säkerställa att beslutade besparingar genomförs. Revisionens 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens beslut om 
effektiviseringar inte fullt ut genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. 
Bedömningen grundar sig bland annat på låg budgetföljsamhet och att 
budgeten inte sett som tillräckligt styrande dokument. Vidare bedöms de 
upprättade handlingsplanerna varit bristfälliga. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-05-05. 

Förvaltningens förslag Anta föreliggande tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar gällande 
revisionens granskning av effektiviseringar samt beakta följande 
rekommendationer för att förbättra den interna styrningen: 

Föredragande 

• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har 
största ekonomiska påverkan till minsta negativa konsekvens i syfte att möta 
det långsiktiga behovet av effektiviseringar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna, som en del av budgetprocessen, tydliggör vilka 
kvalitativa konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa 
upp dessa. 

• Fortsatt utveckla uppsiktsplikten gentemot nämnderna och öka den interna 
styrningen och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa 
krav på nämnderna att redovisa tydliga, siffersatta åtgärder och tidsplaner vid 
ekonomiskt underskott. 

Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson och kommundirektör Erik Lidberg föredrar 
ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-05-12 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta föreliggande tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar gällande 
revisionens granskning av effektiviseringar samt beakta följande 
rekommendationer för att förbättra den interna styrningen: 

16 av 26 

• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga 
förutsättningarna i syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar 
har största ekonomiska påverkan till minsta negativa konsekvens i syfte att 
möta det långsiktiga behovet av effektiviseringar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna, som en del av budgetprocessen, tydliggör vilka 
kvalitativa konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt 
följa upp dessa. 

• Fortsatt utveckla uppsiktsplikten gentemot nämnderna och öka den interna 
styrningen och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa 
krav på nämnderna att redovisa tydliga, siffersatta åtgärder och tidsplaner 
vid ekonomiskt underskott. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-05 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000172/2020-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar till kommunrevisionen - granskning av effektiviseringar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta föreliggande tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar gällande revisionens 
granskning av effektiviseringar samt beakta följande rekommendationer för att förbättra 
den interna styrningen: 
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• Tillsammans med nämnderna genomlysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna i 
syfte att identifiera verksamheter där effektiviseringar har största ekonomiska 
påverkan till minsta negativa konsekvens i syfte att möta det långsiktiga behovet 
av effektiviseringar och överskottsmålet. 

• Kräva att nämnderna, som en del av budgetprocessen, tydliggör vilka kvalitativa 
konsekvenser som effektiviseringsarbetet kan innebära, samt följa upp dessa. 

• Fortsatt utveckla uppsiktsplikten gentemot nämnderna och öka den interna styrningen 
och kontrollen på ekonomiområdet genom att exempelvis ställa krav på nämnderna 
att redovisa tydliga, siffersatta åtgärder och tidsplaner vid ekonomiskt underskott. 

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att granska om kom
munstyrelsen har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att beslutade 
besparingar genomförs. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens 
beslut om effektiviseringar inte fullt ut genomförs och följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Be
dömningen grundar sig bland annat på låg budgetföljsamhet och att budgeten inte sett som 
tillräckligt styrande dokument. Vidare bedöms de upprättade handlingsplanerna varit bristfäl
liga. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om en finansiell målsättning vilken inkluderar ett över
skottsmål på minst två procent inom ramen för budget 2019. Målsättningen är att överskottet 
under mandatperioden ska öka till tre procent, vilket behövs på grund av kommunens stora 
investerings behov. 
Kommunens ekonomi är i ett mycket utsatt läge. För att kunna undvika skattehöjningar, kom
mer det att krävas prioriteringar och effektiviseringar under hela mandatperioden. 
Syftet med revisionen har varit att utreda vilka besparingar som ålagts verksamheterna samt 
hur dessa besparingar är planerade att genomföras. 

Aktuellt 
Såsom EY iakttagit har kommunstyrelsen redan initierat arbetet med att omarbeta budgetpro
cessen. Budgetprocessen förnyas genom att nämndernas delaktighet ska utökas och tidigare
läggas, vilket ger dem bättre förutsättningar att ta ansvar för sina budgetramar. Under budget
processen ska nämnderna tydliggöra vilka kvalitativa konsekvenser effektiviseringsarbetet 
kan innebära. Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att göra prioriteringso~ 
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sin investerings budget samt beskriva vad en besparing på x % skulle innebära för nämndens 
verksamheter. En bra dialog under budget- och planeringsprocessen är avgörande för att hela 
styrprocessen ska fungera. 
EY har även noterat att kommunstyrelsen börjat med regelbundna dialogmöten med de olika 
nämnderna. Det pågår en fortsatt utveckling vad gäller innehållet och former för dessa möten. 
Fokus ligger på två frågor: hur väl nämnden lyckas med sitt grunduppdrag (gentemot kommu
ninvånarna) samt budgetföljsamhet. 
En annan insats som initierats är, att vid större budgetawikelser sätta ihop en analysgrupp 
bestående av olika kompetenser (exempelvis ekonom, strateg, verksamhetsledare, chefm.fl.) 
med uppdraget att följa upp, analysera och föreslå åtgärder. Under våren 2020 har arbetssättet 
prövats för att analysera verksamheten inom Individ- och familjeomsorg. Fler temporära ana
lysgrupper är på gång på grund av prognostiserade awikelser mot budget. 
Ovannämnda åtgärder ingår i arbetsflödet, som beskrivs i kommunens nya styrmodell som 
håller på att tas fram. 
Som kvalitetssäkring och referensmaterial har vi använt RKR:s (Rådet för Kommunal redovis
ning) exempelskrift, kapitel 7 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. 

Ko mm unledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Utbildningsnämnden 
Inga-Britt Henriksson, Skolchef 
Vård- och omsorgsnämnden 
Christin Johansson, Vård- och omsorgschef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-05-12 17 av 26 

KS § 118 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) -Årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2019 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående 
parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad 
kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och 
Örkelljunga kommun. Förbundet ska inom det geografiska området för 
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 
Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och 
insatser som syftar till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta. De ekonomiska uppföljningarna under året har visat på 
avvikelse från budgeten och på ett överskott för verksamhet med ca 1,9 mkr. 
Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är 
samordningsförbundets uppstartsår. Det egna kapitalet vid räkenskapsårets 
utgång uppgår till 5,9 mkr vilket överstiger rekommendationerna från det 
Nationella rådet med 4,6 mkr. Styrelsen har adresserat detta genom att besluta 
om en underfinansierad budget för 2020 för att på sikt säkerställa att 
förbundets resurser sysselsätts i kvalitativa processer. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-31, med 
tillhörande bilaga. 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019. 
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Samordningsförbundet NNV beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019. 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-05-12 18 av 26 

KS § 119 Dnr KS 000223/2020 - 906 

Förändring av investeringsbudget 2020 

Investerings budgeten uppgick vid utgången av 2019 till 213 465 tkr exklusive 
budgeterad exploateringsverksamhet exklusive anslutningsavgifter inom VA. 
Utfallet uppgick till 167 315 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på 
+46150 tkr. Avvikelsen fördelar sig på 5 047 tkr skattefinansierade 
investeringar, 1 373 tkr på medfinansiering av statlig infrastruktur 
och 39 730 tkr på VA-investeringar. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-03-31, med 
tillhörande bilagor. 

1. Budgeterade investeringsmedel om 26 923 tkr för VA-investeringar överförs 
från 2019 till 2020. 
2. Den nya investerings budgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, med omprioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom 
skattefinansierade investeringar samt medfinansiering av statlig infrastruktur. 
VA-finansierade investeringar uppgår efter överföringar till 90 698 tkr. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Budgeterade investeringsmedel om 26 923 tkr för VA-investeringar 
överförs från 2019 till 2020. 

2. Den nya investeringsbudgeten för 2020 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag, med omprioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom 
skattefinansierade investeringar samt medfinansiering av statlig 
infrastruktur. VA-finansierade investeringar uppgår efter överföringar 
till 90 698 tkr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-05-12 19 av 26 

KS § 120 Dnr KS 000273/2020 - 905 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande 
för Västra Karups Bygdegård 

Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att 
kommunen gått i borgen för kredit om 25 000 kr samt 69 300 kr med Västra 
Karups Bygdegård som kreditmottagare. Påminnelse om preskriptionsavbrott 
görs regelbundet för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra). 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-04-23. 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare 
tio år avseende Västra Karups Bygdegård. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare 
tio år avseende Västra Karups Bygdegård. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-23 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000273/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för 
Västra Karups Bygdegård 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare tio år avseende Västra 
Karups Bygdegård. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med ekonomichef underteckna 
vederbörliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommun har mottagit en påminnelse från Swedbank om att kommunen gått i borgen 
för kredit om 25 000 kr samt 69 300 kr med Västra Karups Bygdegård som kreditmottagare. 
Påminnelse om preskriptionsavbrott görs regelbundet för att borgensåtagandet inte ska pre
skriberas (upphöra). 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000270/2020 - 905 

Ägargaranti Båstadhem 

Sida 

20 av 26 

Beskrivning av ärendet Båstadhem avser att ingå ett ramavtal med Nordea angående 
derivattransaktioner. För att kunna ingå detta avtal krävs att Båstads kommun 
undertecknar avtalet. Båstadhem har i dagsläget samtliga räntesäkring av sina 
lån genom derivattransaktioner kallat ränteswappar. Båstadhems samtliga 
ränteswappar är hos SEB och för att kunna konkurrens- utsätta och kunna få 
bättre prissättning så vill Båstadhem skriva ett ramavtal även med Nordea. 
Vissa finansiella tjänster är under§ 24 i LOU undantagna offentlig upphandling, 
vilket detta går under. Båstadhems styrelse beslutade om reviderad 
finanspolicy 2019-10-17. I den står det att Båstadhem avser undersöka 
möjlighet att ingå avtal med Nordea. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-08, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Utse kommundirektör och ekonomichef att för kommunens räkning 
underteckna handlingar med anledning av detta beslut. 

Föredragande EkonomichefElisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Utse kommundirektör och ekonomichef att för kommunens räkning 
underteckna handlingar med anledning av detta beslut. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 

KS § 122 Dnr KS 000305/2020 - 905 

Besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra 

21av26 

Beskrivning av ärendet Senast presenterade ekonomirapport från mars visade att verksamheterna 
prognostiserar en negativ avvikelse med ca 35 mkr. Finansiella poster 
prognostiserade ett plus med 40 mkr. Vad som är viktigt att lyfta fram i detta 
sammanhang är dock att ca 35 mkr av det prognostiserade överskottet är 
engångsposter som kommunen inte förväntar sig få nästa år. I ett solidariskt 
försök till att delvis hantera verksamheternas underskott föreslår 
ledningsgruppen en besparing på förvaltningen på en procent av innevarande 
års budget exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra då dessa är svåra 
eller omöjliga att spara på innevarande år. Vård och omsorg och Individ och 
familj exkluderas då de behöver fokusera på aktuellt underskott. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-08, med 
tillhörande bilaga. 

Ge nämnder och kommunstyrelse i uppgift om att spara en procent av budget 
innevarande år beräknat exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra 
enligt bifogad uppställning. 

Kommundirektör Erik Lid berg och ekonomichef Elisabet Edner föredrar 
ärendet. 

Uno Johansson (C) deltar inte i beslutet. 

Kerstin Gustafsson (M): Samtliga nämnder ska följa den beslutade budgeten 
för 2020. Dessutom ska 1 % besparing göras för bilagda nämnder, beräknat 
exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Samtliga nämnder ska följa den beslutade budgeten för 2020. Dessutom 
ska 1 % besparing göras för bilagda nämnder, beräknat exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 

Handläggare: Elisabet Edner och Erik Lidberg 

Dnr: KS 000305/2020-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteutlåtande besparing 1 % av budget 2020 exklusive intäkter, 
kapitalkostnader och lokalhyra 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (1) 

Ge nämnder och kommunstyrelse i uppgift om att spara en procent av budget innevarande år 
beräknat exklusive intäkter, kapitalkostnader och lokalhyra enligt bifogad uppställning. 

Sammanfattning av ärendet 
Senast presenterade ekonomirapport från mars visade att verksamheterna prognostiserar en 
negativ avvikelse med ca 35 mkr. Finansiella poster prognostiserade ett plus med 40 mkr. Vad 
som är viktigt att lyfta fram i detta sammanhang är dock att ca 35 mkr av det prognostiserade 
överskottet är engångsposter som kommunen inte förväntar sig få nästa år. I ett solidariskt 
försök till att delvis hantera verksamheternas underskott föreslår ledningsgruppen en bespa
ring på förvaltningen på en procent av innevarande års budget exklusive intäkter, kapitalkost
nader och lokalhyra då dessa är svåra eller omöjliga att spara på innevarande år. Vård och 
omsorg och Individ och familj exkluderas då de behöver fokusera på aktuellt underskott. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen kapitel 6 § 1 ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Utifrån detta 
föreslås kommunstyrelsen att fatta beslut om bifogat besparingsuppdrag. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ekonomirapport 2020-03 
Uppställning av en procent besparing 2020 

Samråd har skett med: 
Kommunens ledningsgrupp 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000593/2016 - 200 

Uppdrag att skapa en bo lagsstruktur för Båstads kommun 

Sida 

22 av 26 

Beskrivning av ärendet Kommande fastighetsorganisering för Båstads kommun ska vara långsiktig och 
effektiv. Organiseringen ska baseras på samordning och utveckling av befintliga 
resurser. Nyckelfrågan är inte själva ägandet utan att långsiktigt bygga en 
gemensam kultur med inriktning på samarbete och tillit. Verksamheten ska 
vara tydlig så att det klart framgår vem som ansvarar för och finansierar ex. 
investeringar i fastigheter, underhållsplaner mm. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg 2020-05-12. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla en extern konsult som i dialog 
med kommunledningen och Båstadhem AB ska ta fram förslag till ny 
bolagstruktur enligt KS beslut 2019-08-21 § 121. 
2. Finansiering av uppdraget på maximalt 200 tkr får ske inom ramen 
för kommunstyrelsens oförutsedda anslag. 
3. Båstadhem AB föreslås dela kostnaden för detta uppdrag. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla en extern konsult som i dialog 
med kommunledningen och Båstadhem AB ska ta fram förslag till ny 
bolagstruktur enligt KS beslut 2019-08-21 § 121. 

2. Finansiering av uppdraget på maximalt 200 tkr får ske inom ramen 
för kommunstyrelsens oförutsedda anslag. 

3. Båstadhem AB föreslås dela kostnaden för detta uppdrag. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-12 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000593/2016-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppdrag att skapa en bolagsstruktur för Båstads kommun, vilket 
initierats i samband med fastighetsutredningen (KS 2019-08-21§121) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla en extern konsult som i dialog med 
kommunledningen och Båstadhem AB ska ta fram förslag till ny bolagstruktur 
enligt KS beslut 2019-08-21§121. 

2. Finansiering av uppdraget på maximalt 200 tkr får ske inom ramen för 
kommunstyrelsens oförutsedda anslag. 

3. Båstadhem AB föreslås dela kostnaden för detta uppdrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommande fastighetsorganisering för Båstads kommun ska vara långsiktig och effektiv. 
Organiseringen ska baseras på samordning och utveckling av befintliga resurser. Nyckelfrågan 
är inte själva ägandet utan att långsiktigt bygga en gemensam kultur med inriktning på samar
bete och tillit. Verksamheten ska vara tydlig så att det klart framgår vem som ansvarar för och 
finansierar ex. investeringar i fastigheter, underhållsplaner mm. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-21 § 121 att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vi
dare med förslag nr 6 i KPMG:s utredning dvs ett driftbolag som komplement till nuvarande 
Båstadhem AB. I driftbolaget finns möjlighet att kombinera kompetenser både från bostads bo
laget och kommunen i syfte att skapa bra förutsättningar för god effektivitet och god lokalan
vändning. Till uppdraget lades även uppdraget att utreda hur en bolagsstruktur för kommunen 
ska kunna utformas. Med det uppdraget följer hur bolagen ska kunna styras med en gemensam 
koncernmoder "Båstads kommun AB". I uppdraget ska även belysas hur andra kommunala 
bolag ska kunna inordnas. Förslaget som ska tas fram i samråd mellan Båstads kommun och 
Båstadhem AB. För att säkerställa att genomförandet kan ske på ett så säkert sätt som möjligt 
ska förslaget som tas fram baseras på erfarenhet från andra kommuner. 

För att skapa en bolagsstruktur med en koncernmoder krävs en fördjupad studie där såväl de 
juridiska som ekonomiska förutsättningarna förtydligas ytterligare. För det krävs en erfaren 
extern utredare med specialkompetens inom området. En sådan kompetens behöver upphand
las för en kostnad på maximalt 200 tkr. 

För att ha ett förslag framme för dialog och beslut under hösten 2020 och genomförande under 
våren 2021 behöver upphandlingen göras omgående. 



Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till: 
Erik Lidberg 
Ekonomiavdelningen 
Båstadhem AB 

2 (2) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

23 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 maj 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-05-12 

KS § 125 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

a) . Protokoll nr. 2 2020 - Styrelsen för Båstadhem AB. 

b ) . Namninsamling - Rondell i Boarp. 

c). Protokollsutdrag från UN 2020-04-28 - Svar till kommunrevisionen 
- Granskning av effektiviseringar. 

d). Protokollsutdrag från VN 2020-04-27 - Svar till kommunrevisionen 
- Granskning av effektiviseringar. 

Sida 

24 av 26 

e). Protokollsutdrag från VN 2020-04-27 - Ekonomisk månadsuppföljning 
januari-mars 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 126 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000887 /2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan tom 2020-02-20. 

Sida 

25 av 26 

b). Delegationsbeslut- Dispens från lokala trafikföreskrifter tom 2020-03-25. 

Beslut 

c). Delegationsbeslut- Individ och familj 2020-03-01- 2020-03-31. 

d). Delegations beslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
tom 2020-04-30. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-12 

Dnr KS 000312/2020 - 700 

Väckt ärende - Skyddsutrustning inom vården 

Sida 

26 av 26 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet väcker ett nytt ärende på sammanträdet mot bakgrund av rådande 
coronapandemi med en fråga om användning av skyddsutrustning inom 
kommunens Vård och omsorg. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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