
~ BÅSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN Sida 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 
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2020-05-20 
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Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 
Christofer Thoren, säkerhetschef § 82 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare § 85 

1 av 19 

Kerstin Gustafsson (M) och Inge Henriksson (BP), ersättare Claes Wallin (SD) 

Kommunkansliet den 28 maj 2020, kl. 8:30 

- ~:Z~~~~-~-~c_·- ~&-~-~- -~-~-~ ________ Paragrafer §§ 80-95 

~~. 
Johan Peterson t11-
~ mas Andersso. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2020-05-20 

Från och med 2020-05-28 till och med 2020-06-18 

Kommunkontoret i Båstad 

Johan Peterson 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) v C C C D ' Bo Wendt (BP) v C D C C C 
Uno Johansson (C) v C D D D C 
Ingela Stefansson (S) v C D D D D 
Birgitte Dahlin (L) v C D D D D 
faFelin GFäbneF (SI>l C D C D C 
Jonas Nilsson (MP) v D D D C D 
Krister Lilja (KD) v D D C D D 
Ulf Jiewertz (M) v C D D D D 
eaaie GFaHlwist E 3 C C D C C 
Kerstin Gustafsson (M) v D D D D D 
Ebba Krumlinde (C) v D D C D D 
Adem Qerimaj (S) v C D D D C 
l=laHs GFeHEJVist: EBP3 C D D D C 
biHaa lvaFSS8H EM3 Mona Källbäck (M) v C D D C C 
Inge Henriksson (BP) v D D D D D 
Jens Nygren (L) v r= D D n il 
Claes Wallin (SD) v D D C D D 
Mat:s ~jel3eelt E63 Sonia Larsson (C) v C D D D r= 
Niclas Svanberg (S) v C D D D D 
Ann Elofsson (M) v C D D D C 
l=lålrnn Mernst:aa EBP3 D D D C D 
Tony Ivarsson (M) v D C D D D 
Emma Jönsson (C) v D D C C D 
DELSUMMA: 20 

1 (2) 

Mandat 
M 10 L4 

BP 9 SD 3 

C6 MP2 
S6 KD 1 

§ § § § 

Avst Ja Nej Avst 

' ' ' ' D D C C 
D C C D 
D C C D 
C C D C 
D C D D 
C C D C 
D D D C 
[J D D C 
D C D C 
D C D D 
D C C D 
C C C C 
D C D C 
D C D D 
C C D C 
n C D D 
D C C C 
C C C D 
D D D D 
D C C D 
D D D C 
C D C D 
C C D D 
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Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
vara 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Jonas Follin Persson (BP) nnnnnnnnn 
Ingrid Zäther (S) v-nnnnnnnnn 
Susanne Jung (M) 

Mats Lundberg (L) v-nnnnnnnnn 
Marianne E. Mjöberg (BP) v-nnnnnnnnn 
Joakim Gräbner (SD) v-nnnnnnnnn 
Håkan Hagström (M) v-nnnnnnnnn 
lb Nilsson (C) v-nnnnnnnnn 
Ingvar Bengtsson (S) lreneEbbesson(S) V n n n n n n n n n 
Claes Sjögren (BP) v-nnnnnnnnn 
Victor Törnqvist (M) ChristerdelaMotte(M) V n n n n n n n n n 
Lina Andreasson (MP) v-nnnnnnnnn 
Gösta Sandgren (M) v-nnnnnnnnn 
Johan l'.rnoldsson (C) Linnea Gunnarsson (C) V n I n n I n n n n 
Helena Stridh (BP) n,nn,nnnn 
Jessica Andersson (S) v-n,nnnnnnn 
Thomas Andersson (L) v-nnnn,nnnn 
TOTALSUMMA: 35 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



i1TI BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

KF § 80 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 81 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 82 Dnr KS 000014/2020 - 900 
Informationsärenden 

KF § 83 
Delgivningar 

KF § 84 
Beslutslogg 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

KF § 85 Dnr KS 000652/2014 - 315 
Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande 

KF § 86 Dnr KS 000223/2020 - 906 
Förändring av investeringsbudget 2020 

KF § 87 Dnr KS 000270/2020 - 905 
Ägargaranti Båstadhem 

KF § 88 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

Sida 

2 av 19 

Samordningsförbundet NNV Skåne (FIN SAM) - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 

KF § 89 Dnr KS 000578/2018 - 200 
Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun 

KF § 90 Dnr KS 000451/2018 - 600 
Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 

KF § 91 Dnr KS 000077 /2020 - 800 
Svar på motion - Mer ängsmarker 

KF § 92 Dnr KS 000313/2020 - 700 
Väckt motion - Äldreombudsman till Båstads kommun 

KF § 93 Dnr KS 000316/2020 - 901 
Väckt motion - Utöka dialogen i Tillväxtrådet 

KF § 94 Dnr KS 000348/2020 - 600 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Friskola i Torekov 

KF § 95 Dnr KS 000349/2020 - 700 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skydd för personal och de äldre inom särskilt 
boende och inom hemtjänst från coronasmitta 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

~ 
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Kommunfullmäktige 

KF § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

3 av 19 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver 
ordföranden. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska minst en av dessa 
personer tillhöra oppositionen. För dessa personer ska utses en ersättare. 
Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justeringspersonerna på den 
dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Utse Kerstin Gustafsson (M) och Inge Henriksson (BP) till justeringspersoner. 

2. Utse Claes Wallin (SD) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 28 maj 2020 kl. 8:30 på kommunkansliet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



i,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 4av 19 

KF § 81 Dnr KS 000013/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till 
sammanträdena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, 
presenteras för kommunfullmäktiges presidium och godkänns av ordförande 
före utskick. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Följande ärenden tas bort från dagordningen: 
Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba 
Illyes (BP). 

Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran 
Håkansson (BP). 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans 
Grönqvist (BP). 

Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders 
Dahlkvist (BP). 

Följande ärenden läggs till dagordningen: 
Väckt motion - Utöka dialogen i Tillväxtrådet 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Friskola i Torekov 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skydd för personal och de 
äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000014/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Sida 

5 av 19 

Beskrivning av ärendet Information gällande covid-19, Christofer Thoren, säkerhetschef och Johan 
Olsson Swanstein (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF § 83 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

Sida 

6 av 19 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Beslut 

A, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-04-22 

B, Utvärdering av Demokratidagarna, 2020-04-27 

C, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-04-29 

D, Krisledningsnämndens protokoll, 2020-05-06 

E, Protokollsutdrag kommunstyrelsen - Svar på medborgarförslag - Främja 
rörelse och bra kost 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunfullmäktige 

KF § 84 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Sida 

7 av 19 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och samråd sker med förvaltningen innan den skickas ut till 
sammanträdet. 

Underlag till beslutet Beslutslogg, 2020-05-13. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning daterad den 13 maj 2020 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[fil BÅSTADS 
� KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 8 av 19 

KF § 85 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 Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun - antagandehandling 
Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Barmark-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
särskilt utlåtande).

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

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.

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.

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Bo 
Wendt (BP), Uno Johansson (C), Jonas Nilsson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

) usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_antagande_b/index.html?ApplicationDefinition=Library%3a%2f%2fBastad%2fOP2030%2fAntagande%2fLayouts%2fOP_antagande.ApplicationDefinition
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

2020-05-20 9 av 19 

KF § 85 Dnr KS 000652/2014- 315 

Översiktsplan för Båstads kommun - Antagande, forts. 

Bo Wendt (BP) yrkar att kommunstyrelsens förslagspunkt 3 ändras till att delar 
av fastigheten Torekov 98:1 detaljplaneras framtiden. Hela fastigheten Torekov 
98:146 skall också ingå som område för framtida detaljplan. 

Uno Johansson (C) yrkar att på kommunstyrelsens förslagspunkt 3 ändras till 
följande: Torekov: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd 
(Ängalagsvägen, Lyckeborgsvägen, Tunbyvägen). 

Uno Johansson (C) yrkar på följande tillägg: 
1. Västra Karup: Lindströms backe markeras som stadsbygd och för berört 
område tas La och Lb bort. 
2. Rammsjö: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd. 
3. Hov: Mark för bostäder enligt ÖP 08 markeras som stadsbygd. 

Jonas Nilsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslut 

Reservation 

Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslagspunkt 3, Bo 
Wendts (BP) ändrings yrkande och Uno Johanssons (C) ändringsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslagspunkt 3. 

Ordförande ställer sedan proposition på Centerpartiets tre tilläggsyrkanden 
och finner att kommunfullmäktige avslår dem. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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. 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 





BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-20 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000652/2014 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Översiktsplan för Båstads kommun - beslut om antagande 

Förslag till beslut 

1 (3) 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplan för Båstads kommun utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrate
gier 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 Bjäre
halvön. Under slutskedet av arbetet med översiktsplanen har det framkommit att det finns ett 
behov av en fördjupning av Torekovs utveckling. 

Bakgrund 
Den 26 juni 2013 (KF § 114) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen 
att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. Den 17 februari 2016 (KF § 13) fattade 
kommunfullmäktige beslut om att avbryta pågående arbete med översiktsplanen och uppdrog 
förvaltningen att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun enligt Boverkets ÖP-modell 
version 1.0. Den 21 september 2016 (KF § 152) beslutade kommunfullmäktige om en projekt
beskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning (KF §§ 153-155) för att ta fram förslag 
till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. Den 25 januari 2017 (KF § 7) antog kommun
fullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångspunkt för 
förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. 

Samrådshandlingen godkändes för samråd den16 maj 2018 (KF § 88) och var initialt ute på 
samråd från den 25 maj 2018 till den 31 augusti 2018. Samrådet förlängdes sedan till 30 sep
tember 2018 (KF § 128). 

Granskningshandlingen godkändes för utställning den 23 oktober 2019 (KF § 162) och var på 
utställning från den 18 november 2019 till den 3 februari 2020. Ett SO-tal synpunkter 
lämnades och har sammanställts och bemötts i ett särskilt utlåtande, se bilaga 1. 

Aktuellt 
Under arbetet med översiktsplanen har utgångspunkten varit de antagna utvecklings
strategierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i 
kommunen. Ytor i stationsnära och centrala lägen samt noder för kollektivtrafik prioriteras för 
utveckling. De kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön ska 
bevaras medan bebyggelse ska samlas i och kring befintliga tätorter. 
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Under varken samrådet eller utställningen har det inkommit synpunkter eller förslag som för
anlett ändring av planens strategiska inriktning. 

I det särskilda utlåtandet (bilaga 1) bemöts alla yttranden som inkom under utställningstiden 
och föreslagna ändringar beskrivs. Synpunkter som inkom från allmänheten berörde främst 
markanvändningen i Kattvik, centrala Båstad, Östra Karup och Torekov. Länsstyrelsen önskade 
förtydligande av den föreslagna markanvändningens påverkan på riksintressen och miljökvali
tetsnormer. Kommunen ombads tydligare motivera sitt ianspråktagande av mark för stads
bygd och verksamhetsmark till år 2030. Vidare ser länsstyrelsen att kommunen bör ta fram en 
klimatanpassningsplan som hanterar havsnivåhöjningar, erosion och dagvattenproblematik. 
Kommunen och länsstyrelsen är inte eniga gällande riksintresse för kulturmiljövård för Norr
vikens trädgårdar där kommunen anser att Norrvikens camping inte bör ingå i riksintresset. 
Synpunkter från de politiska partierna skiljer sig åt och berör sakfrågor så som landsbygdsut
veckling, förtätning av kommunens samhällen och kollektivtrafik. 

Förändringar som gjorts inför antagande påverkar inte den strategiska inriktningen. Mindre 
ändringar har gjorts avseende markanvändning i södra Förslöv och centrala Båstad. I Förslöv 
har ytor för stads bygd tagits bort och i Båstad har Strandängsskolan ändrats från ny /ändrad 
stadsbygd till befintlig stads bygd. Vidare har objektstexter förtydligats främst avseende kom
munens vägledning gentemot riksintressen, status för miljökvalitetsnormer och kommunens 
motivering till ändrad markanvändning. Planen har inte väsentligt ändrats sedan utställningen. 

Inriktningsdokument, fördjupade översiktsplaner och planprogram har arbetats in i översikts
planen och upphöra att gälla som juridiskt vägledande. Endast de delar av dokumenten som 
går i linje med översiktsplanens strategier är infogade. 

Översiktsplanen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljökon
sekvensbeskrivning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen har 
utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter. 

I slutskedet av arbetet med översiktsplanen identifierades ett behov av att göra en grundlig 
analys av orten Torekovs utveckling likt inriktningsdokumenten för Grevie, Förslöv och Båstad. 
Torekovsborna började ta fram en vision över ortens utveckling som underlag för kommunal 
planering och lämnade 2019-12-20 in dokumentet Torekov - byn vid havet. Detta material bör 
användas som underlag för att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torekov. En fördjupad 
översiktsplan kommer att ersätta översiktsplanen inom det geografiskt avgränsade området. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Översiktsplanen visar den önskade inriktningen för kommunens utveckling och har fokus på 
hållbarhet. Framtida bostäder och verksamheter lokaliseras med möjlighet till ökad social 
hållbarhet i form av ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Planen genomsyras av ekologisk 
hållbarhet med stort bevarande av naturmark och möjlighet till ökad användning av 
kollektivtrafik när mark för bostäder pekas ut vid stationsområden och platser med god 
tillgänglighet. Den ekonomiska hållbarheten stärks när befintlig infrastruktur kan användas 
vid till exempel förtätning i kommunens samhällen, och fokus på åretruntboende gynnar 
samtliga hållbarhetsperspektiv. 
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Verksamhet 
Förvaltningen är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Teknik & Service, Barn & Skola, 
Bildning & Arbete och Vård & Omsorg använder översiktsplanen som vägledande för sina 
verksamheter. 

Ekonomi 
Ett antagande av översiktsplanen innebär inga direkta kostnader för kommunen. Personer som 
önskar ett exemplar av markanvändningskartan erhåller den för självkostnadspris. 
En fördjupad översiktsplan för Torekov kan innebära ett behov av utredningar av ortens kul
turmiljö samt utredningar kring påverkan av klimatförändringar. 

Barn konsekvensanalys 
Miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en miljökonsekvensbeskrivning av plan
förslaget. Beskrivningen inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter. 

Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområden 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Webblänk till Översiktsplan för Båstads kommun - antagandehandling 
http://bastad.engelholm.se/mapguide /fusion /templates /mapguide /op2 030 antagande blind 
ex.html?ApplicationDefinition=Library%3a%2f%2fBastad%2fOP2030%2fAntagande%2fLayo 
uts%2fOP antagande.ApplicationDefinition 

Bilaga 1 Översiktsplan för Båstads kommun - Särskilt utlåtande 
Bilaga 2 Länsstyrelsens granskningsyttrande över utställning av översiktsplan för Båstads 
kommun 
Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning av Båstads kommuns översiktsplan 
Bilaga 4 Sammanställning av inkomna synpunkter och åtgärder 
Bilaga 5 Markanvändningskarta 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Under processen har tjänstepersoner ifrån de olika verksamhetsområdena deltagit. 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 10av19 

KF § 86 Dnr KS 000223/2020 - 906 

Förändring av investeringsbudget 2020 

Beskrivning av ärendet lnvesteringsbudgeten 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. 

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

Kommunstyrelsens 
förslag 

Beslut 

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. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-22 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000223/2020 - 906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förändring av investeringsbudget 2020 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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 om
prioriteringar mellan befintliga investeringsprojekt inom skattefinansierade investeringar 
samt medfinansiering av statlig infrastruktur. VA-finansierade investeringar uppgår efter över
föringar till 90 698 tkr. 

Bakgrund 
Förvaltningen föreslår 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+ 46 150 tkr. Avvikelsen 
fördelar sig på 5 04 7 tkr skattefinansierade investeringar, 1 373 tkr på medfinansiering av 
statlig infrastruktur och 39 730 tkr på VA-investeringar. 
Se tabell nedan. 

Budget Bokslut Avvikelse Begärs över-

2019 2019 2019 fört till 2020 

Skattefinansierad investering 113 063 108 016 5047 3 553 
Medfinansiering statlig infrastruktursats- 3694 2 321 1373 1500 
ning 
Summa skattefinasierat samt Medfinan- 116 757 110 337 6420 5053 
siering statlig infrastruktursatsning 
VA-investeringar exkl anslutningsavgifter 96 708 56 978 39730 26 923 
Summa totalt 213465 -167 315 46150 31776 
Exploateringsutgifter/inkomster -28 820 -11105 -17 715 0 
Anslutningsavgifter VA -11500 -19131 6051 0 

Aktuellt 
Av avvikelsen på 2019 års utfall på totalt 46 150 tkr föreslås i sammanställningen av verksam
hetsområdenas begäran av överföringar av investeringar att 31 776 tkr överförs till 2020. Där 
3 553 tkr avser skattefinansierade investeringar, 1 500 tkr avser medfinansiering av statlig 
infrastruktur och 26 923 tkr avser VA-finansierade investeringar. 



2 (2) 

Förvaltningen har lämnat fram ett reviderat förslag till förändrad budget för 2020 där delar av 
investeringsbudgeten sänks eller flyttas fram till år 2021 så att den totala budgeten för skatte
finansierande investeringar och investeringar för medfinansiering av statlig infrastruktur hålls 
oförändrad under 2020. 

För att uppnå det finansiella målet att investeringar ( exklusive va-investeringar) ska finansie
ras till 50 procent av skattemedel, det vill säga att 50 procent ska kunna finansieras genom det 
utrymme som uppstår med anledning av avskrivningar, avsättningar och resultat. Detta mål 
upp-nås inte i budget 2020 utan är budgeterat till 4 7 %. Sett över mandatperioden uppnås 
målet enligt budgeterad investeringsplan. 

Budget Begärs Föreslagen Ny 
överfört förändring budget 

från 
2020 2019 2020 2020 

Skattefinansierad investering 146465 3 553 -3 553 146 465 
Medfinansiering statlig infrastruktursats- 10000 1500 -1500 10000 
ning 
Summa skattefinasierat samt Medfinan- 156465 5053 -5 053 156465 
siering statlig infrastruktursatsning 
VA-investeringar exkl anslutningsavgifter 63775 26 923 0 90698 
Summa totalt 220240 31976 -5 053 247163 
Exploateri ngsutgifter /inkomster -45 400 0 0 -45 400 
Anslutningsavgifter VA -8002 0 0 -8002 

Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2019 samt föreslagen förändring av in
vesteringsmedel för 2020 skulle investeringsbudgeten 2020 inklusive medfinansiering och VA
investeringar uppgå till 24 7 163 tkr. 

Övervägande/framtid 
Ett av kommunfullmäktiges finansiella mål är att investeringar ( exklusive va-investeringar) 
ska finansieras till 50 procent av skattemedel, det vill säga kunna finansieras genom det ut
rymme som uppstår med anledning av avskrivningar, avsättningar och resultat. Vid en självfi
nansieringsgrad på 50 procent behöver kommunen uppta nya lån, vilket kommunen bör vara 
återhållsam med. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringsredovisning 2019 (tkr) samt önskade överföringar 
Reviderat förslag till reducering och framflyttning av investerings budget 2020 (tkr) 

Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Beslut 

2020-05-20 11 av 19 

KF § 87 Dnr KS 000270/2020 - 905 

Ägargaranti Båstadhem 

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. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000270/2020-905 

Ägargaranti Båstadhem 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1 (1) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem avser att ingå ett ramavtal med Nordea angående derivattransaktioner. För att 
kunna ingå detta avtal krävs att Båstads kommun undertecknar avtalet. 

Bakgrund 
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. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Ökar sannolikheten att Båstadhem får förmånliga räntesäkringsavtal. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Båstadhem AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om särskilda villkor 
Båstadhems finanspolicy 2019-10-17 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 12 av 19 

KF § 88 Dnr KS 000237 /2020 - 905 

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

Beskrivning av ärendet 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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Beslut 

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. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-31. 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000237 /2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunfullmäktige 

Ansvarsfrihet, Samordningsförbundet NNV 

Förslag till beslut 

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

2. Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är Ar
betsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans kommun, Per
storps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. 

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Reg
ion Skåne och i ovanstående kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursan
vändning. 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. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef. 
Chef för bildning och arbete. 
Avdelningschef arbetsmarknaden. 
Samordningsförbundet NNV 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning och Revisionsberättelse Samordningsförbundet NNV Skåne. 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 13 av 19 

KF§ 89 Dnr KS 000578/2018 - 200 

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. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
Förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

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 
driftsåtgärder 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. 

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

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. 

Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Krister Lilja (KD) och Joakim Gräbner 
(SD) yttrar sig i ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Krister Lilja (KD) och Joakim Gräbner 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-20 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000578/2018 - 200 

Tj ä nsteskrive I se 
1 (4) 

Till: Kommunfullmäktige 

Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads 
kommun 

Förslag till beslut 

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

2. Övertagandet sker i samband med budgetprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har sedan föredragning av det återremitterade beslutsärendet i kommun
styrelsen 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 un
derhåll av aktuella anläggningar, inga kostnader för administration eller övriga utlägg har ta
gits med. Föreningarnas kostnader för vissa driftsåtgärder 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. 

Med utgångspunkt i att föreningarna nästan uteslutande köper de tjänster som erfordras för 
att drifta anläggningarna gör teknik och service bedömningen att även kommunen borde 
kunna avropa tjänsterna till motsvarande kostnad. Med andra ord borde inte drift i kommunal 
regi bli mycket dyrare än i privat regi. 

Vad gäller kända och planerade investeringar så varierar föreningarnas beredskap. Kommande 
investerings behov är väl känt i två av åtta föreningar som berörs av ett kommunalt överta
gande. 

Vid ett övertagande av huvudmannaskap får kommunen ovillkorligen tillkommande kostnader 
för drift av fler anläggningar men är inte längre skyldig att betala ut driftsbidrag till de före
ningar som överlämnat sina anläggningar. Kommunen kommer inte heller att betala någon 
avgift för egna fastigheter som varit anslutna till de olika gemensamhetsanläggningarna genom 
ett av lantmäteriet fastställt andelstal. Kommunens utgifter för nödvändiga lantmäteriförrätt
ningar som involverar enskild huvudman bedöms också bli lägre då hanteringen av gemen
samhetsanläggningarna uteblir. 

Teknik och service har omarbetat det beredningsunderlag som kommunstyrelsen tidigare tagit 
del av. Beredningsunderlaget har döpts om till "Strategi för övertagande av vägföreningars 
huvudmannaskap, Båstads kommun" men innehåller fortfarande det urval av föreningar som 
teknik och service anser bör avlastas sitt huvudmannaskap för allmän plats, jämte en beskriv
ning av processen framåt. 



2 (4) 

De föreningar och gemensamhetsanläggningar som omfattas av föreslaget urval, utan inbördes 
ordning, är; 

Eskilstorps och Hemmeslövs vägförening (Hemmeslöv ga:20) 
Riviera samfällighet (Hemmeslöv ga:21) 
Ranviksterassens samfällighet (Båstad ga:8) 
Äppledalens vägförening (Båstad ga:9 och 13) 
Östra Kamps vägförening (Östra Karup ga:2) 
Grevie samhälles vägförening (Grevie ga:2) 
Förslövsholms vägförening (Förslöv ga:3) 
Västra Kamps vägförening (Västra Karup ga:2) 

Teknik och service anser att föreningarna själva ska ha möjlighet att välja huruvida de vill 
överlämnasitt huvudmannaskap till kommunen. Flertalet tillfrågade föreningar som omfattas 
av urvalet har meddelat sig positiva till ett övertagande medan någon förening ställt sig tvek
sam och en annan vill fortsätta med drift i egen regi. 

Inför varje övertagande ska ett intentionsavtal upprättas i syfte att förbereda parterna på upp
start av den formella processen som för med sig åtaganden för både kommun och vägförening. 
Intentionsavtalet följs av en överenskommelse. I denna överenskommelse ska det tydliggöras 
under vilka förutsättningar kommunen övertar de allmänna anläggningar som berörs. Kom
munen kommer inte att överta anläggningar som eftersatts och de investeringar som förening
en delgivit kommunen ska genomföras som planerat fram till det tillfälle anläggningarna fak
tiskt övergår till kommunen. 
När erforderlig överenskommelse upprättats och godkänts av kommunstyrelsen påbörjas det 
konkreta arbetet med att skifta huvudman genom ändring av berörd detaljplan, -er. Teknik och 
service ska beställa planuppdrag av avdelningen för samhällsbyggnad efter att ha givits ett 
sådant uppdrag av kommunstyrelsen. I planarbetet regleras omfattningen av övertagandet 
och huvudmannaskapet ändras från enskilt till kommunalt. 

Då nödvändig ändring av detaljplan, -er har fullföljts följer genomförande. Genomförandet om
fattar lantmäteriförrättning varigenom huvudmannaskapet för berörda anläggningar på all
män plats överförs från berörd vägförening till kommunen. Det är viktigt att gatu, -och parkav
delningens driftsbudget utökas parallellt med genomförandet så att förutsättningar finns att 
fullgöra det utvidgade driftsåtagandet när kommunen faktiskt har övertagit aktuella anlägg
ningar. 

Bakgrund 
Teknik och service fick den 13 april 2016 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt huvud
mannaskap i Båstads kommun. Det uppdraget har sedan dess återkopplats till arbetsutskottet 
genom utredningen "Väghållaransvar". 

Teknik och service fick fortsatt uppdraget att mer specifikt belysa de ekonomiska konsekven
serna av ett utökat kommunalt huvudmannaskap. Uppdraget har fullföljdes genom framta
gande av ett beredningsunderlag innehållande; ställningstagande, skäl, avgränsning och med
följande ekonomiska konsekvenser. Beredningsunderlaget innehöll också ett förslag till fort
satt tillvägagångssätt. 

Den S december 2018 lyftes ett beslutsärende avseende äskande av medel för att inventera de 
allmänna anläggningar som teknik och service presenterat i redovisat beredningsunderlag. 
Ärendet återremitterades och teknik och service gavs i uppdrag att vidare utreda och presen
tera de ekonomiska konsekvenserna mer tydligt. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förslag till beslut leder inte till några vid tillfället kända konsekvenser för de samhällen som 
berörs av förevarande ärende. De allmänna anläggningar som omfattas av ett övertagande 
kommer att skötas av kommunen istället för av en enskild huvudman. Kommunen får rådighet 
över allmänna ytor och kan genomföra både förbättringar och förändringar om det är påkallat. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut innebär att teknik och service ges möjlighet att inleda en pro
cess varigenom allmänna anläggningar på 8 geografiska platser i kommunen över tid ska in
korporeras i kommunens tillgångar. 

Teknik och service har sammanställt en aktivitets, -och tidplan som bifogas "strategi för över
tagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun". Denna aktivitets, -och tidplan 
är att uppfatta som ett förslag till prioritering i arbetet med att genomföra föreslagen strategi. 
Teknik och service föreslår att ett övertagande av huvudmannaskap inleds i Förslövs samhälle, 
en prioritering som dels grundar sig i föreningens egna önskemål men även i kommunens egna 
ambitioner att utveckla samhället. Ett övertagande av allmänna platser i Förslöv har flera upp
sidor för kommunen, fram för allt vad gäller en smidig och kostnadseffektiv exploateringspro
cess. 

Det kan under genomförandeprocessen tillkomma aspekter som påverkar i vilken ordning det 
är lämpligt att hantera de olika gemensamhetsanläggningarna. Teknik och service redogör för 
sådana förändringar i föreslagen aktivitets, -och tidplan vid tillfälle för beredning av uppstart 
hos kommunstyrelsen. 

För övertagandeprocessen bedömer inte teknik och service att det behövs några extra perso
nella resurser. I driftsskedet är det upp till ansvarig för gata, -och park att avgöra huruvida 
drift av tillkomna anläggningar ska avropas eller om den egna organisationen ska utökas. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför inga omedelbara ekonomiska konsekvenser för kom
munen. Först när överenskommelse tecknats med vägförening och kommunen påbörjar änd
ring av detaljplan, -er har kommunen förbundit sig till åtaganden som genererar kostnader. 
Kostnaderna som kopplas till övertagandeprocessen, avseende arbete med detaljplan och 
lantmäteriförrättningar beräknas uppgå till 350-400 tkr per område. 
Kostnader som kopplas till det utökade driftsåtagandet för övertagna anläggningar bedöms 
uppgå till 2,4 -3 mkr. 

Kommunen kommer också behöva avsätta medel för framtida investeringar i övertagna 
anläggningar. 

Kommunens kostnader för övertagandet av huvudmannaskapet i börörda områden kommer 
successivt att öka över en föreslagen tioårsperiod i takt med att förslag till strategi för 
övertagande av vägföreningars huvudmannaskap genomförs. 

Vissa kostnader kommunen idag har kommer med förevarande förslag till beslut att försvinna. 
Dessa kostnader omfattar framförallt andelsavgifter för kommunala fastigheter, anslutna till 
berörda gemensamhetsanläggningar, kommunalt driftsbidrag till berörda föreningar och 
kostnader som upparbetas i nödvändiga lantmäteriförrättningar. 
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De kostnader som hänför sig till ändring av detaljplan, -er föreslås belasta avdelningen för 
samhällsbyggnad. Kostnader som avser lantmäteriförrättning föreslås belasta teknik och 
service. Kostnaden för kommande drift av och investeringar i övertagna anläggningar kommer 
tillföras avdelningen för gata, - och park, teknik och service. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga vägföreningar i Båstads kommun 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Fredrik Jönsson och Sara Borglin 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun 
2. Aktivitets, -och tidplan 
3. PM övertagandeprocess och beslutstillfällen 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för gata, -och park (Marie Eriksson) 
Avdelningen för samhällsbyggnad (Olof Sellden) 
NSVA (Sara Borglin) 
Berörda vägföreningar 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 14av19 

KF § 90 Dnr KS 000451/2018 - 600 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens 
skolor 

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. 

Kommunstyrelsens 
Förslag Motionen avslås. 

Yttranden Ebba Krumlinde (C) och Jonas Nilsson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ebba Krumlinde (C) och Jonas Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunfullmäktige avslår dem. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-03-31. 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000451/2018 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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 försko
lor. 

Våra skolprojekts miljömål är att projektera för uppfyllande av Miljöbyggnad Silver samt miljö
krav ställda av Båstad Kommun i Miljö- och energiprogram 2012-2022. Material, varor och ke
miska 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 bygg
processen testas allt material i kontrollplanen under Sundahus byggvarubedömning. 

Verksamheten ansvarar för upphandling av all lös inredning. I Naturvårdsverkets rapport Op
eration Giftfri Förskola ger Naturskyddsföreningen råd till kommuner på hur man kan för
bättra förskolemiljön genom upphandling, samt vad man kan tänka på vid inköp. Denna rap
port 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 förvalt
ningen att motionen avslås. 

Teknik och service 
Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2018-04-30. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 



fTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-05-20 15 av 19 

KF§ 91 Dnr KS 000077 /2020 - 800 

Svar på motion - Mer ängsmarker 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har inkommit med en motion om att låta kommunala gräsytor 
som inte frekvent brukas växa upp och bilda ängsmark. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
Förslag 

Beslut 

Centerpartiet yrkar att Båstads kommun och Båstadhem ser över möjligheten 
att grönytor, där det inte kan motiveras klippning, får växa upp och bilda 
blommande ängsmarker. 

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

Motionen anses besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen anses besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-12 
Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000077 /2020 - 800 

Svar på motion - Mer ängsmarker 

Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunfullmäktige 

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. 

Bakgrund 
Samtliga grönytor som Båstads kommun förvaltar finns uppmätta och har tilldelats en kod som 
beskriver hur skötseln av den aktuella ytan ska utföras. Samtliga ytor med tillhörande sköt
selkod finns redovisade publikt i Båstad kartan. För gräsbevuxen mark finns 5 koder. 

G 1 Prydnadsgräsmatta 
Gräsyta med hög skötselintensitet. Ska ge ett mycket prydligt och välvårdat intryck i centrala 
parkanläggningar. Är inte avsedd att användas till vistelse, lek bollspel mm. Klippning sker 23 
ggr/ säsong 
G2 Bruksgräsmatta 
Betecknar gräsytor i parker, bostadsområden, skolor mm. Ytorna är primärt avsedda för och 
ska tåla att användas för vistelse, lek bollspel mm. Klippning sker 18 ggr /säsong. 
G3 Gräsyta högvuxen 
Betecknar sidoytor och restytor där man i första hand vill ha en yta som sköts med liten resurs
insats, men som ändå inte har ett ovårdat utseende. Ökad blomning bidrar till ytans ekologiska 
och estetiska värde. Slaghack sker 4 ggr/säsong. 
G4Äng 
Högt gräs med insådda eller självsådda, inhemska örter. Slåtter sker tidigast efter blomning 
och frösättning. 
GS Vägslänt/Dikesren 
Gräsytor intill vägar, kan innehålla ett stort inslag av olika örter. Slaghack sker 2ggr /år. 

Förnärvarande finns ingen yta typad som Gl. De vanligast förekommande typerna av gräsytor 
inom kommunen är G2, G3 och GS. Den kommunala maskinparken är väl anpassad för att han
tera skötseln av den här typen av ytor, då de hanteras med redskap som slår av grässtrået. För 
att ängsytor ska hanteras på ett korrekt sätt krävs skärande redskap, samt redskap för upp
samling av den avskurna grönmassan. Skärande och uppsamlande redskap finns i dagsläget 
inte i den kommunala maskinparken. 

En blommande äng uppnås inte genom utebliven eller minskad klippningsfrekvens på tidigare 
klippta ytor inom överskådlig tid. 
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Ytor som klippts kontinuerligt är mycket näringsrika eftersom gräset lämnas kvar efter klipp
ning, vilket återför näring till marken. Ängs blommor kan inte konkurrera med de mer kraftig
växande gräsarter som finns i en vanlig gräsmatta. Ängsblommor hävdar sig med störst fram
gång på mer näringsfattiga jordar där vanliga gräsarter har svårt att hantera de magrare för
hållandena. Den ängsmark som vanligen eftersträvas och som ofta får agera målbild är en pro
dukt av ett kulturlandskap som brukats under generationer. 

Aktuellt 
Förvaltningen ser positivt på ängsmark och arbetar redan med att öka andelen ytor med in
hemska blommade örter. Under 2019 och under början på 2020 har det såtts ängsfröbland
ningar ut med den nyanlagda banvallen. Ängsfröblandning kommer även sås på försök i slän
terna vid Skateparken i Båstad under våren. 

Genom att medvetet välja strategiska platser med goda grundförutsättningar, kan man med 
relativt enkla medel anlägga ängsmarker. På lämpliga platser väljs ängsfröblandningar i sam
band med att man återställer mark efter byggnationer och markanläggningar. På så sätt kan 
man över tid på ett hållbart sätt öka andelen mark med inhemska blommande örtartade växter. 

Ökas andelen ängsmark stegvis ökar chanserna till en lyckad förvaltning av ytorna, då den 
kommunala maskin parken kan anpassas över tid i takt med att mängden ängsyta ökar. 

Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion, 2020-02-04. 
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KF§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000313/2020 - 700 

Sida 

16 av 19 

Väckt motion -Äldreombudsman till Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet har lämnat in en motion med rubriken "Äldreombudsman till 
Båstads kommun". 

Underlag till beslutet Motion, 2020-05-12. 

Yttranden Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Förvaltningens förslag Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000316/2020 - 901 

Väckt motion - Utöka dialogen i Tillväxtrådet 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har lämnat in en motion med rubriken "Utöka dialogen i 
Tillväxtrådet". 

Underlag till beslutet Motion, 2020-05-14. 

Yttranden lb Nilsson (C) yttrar sig i ärendet. 

Förvaltningens förslag Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

17 av 19 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KF§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000348/2020 - 600 

Sida 

18 av 19 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Friskola i 
Torekov 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående få elever i gymnasiet från Bo 
Wendt (BP). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har godkänts 
och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Interpellation från Bo Wendt (BP), 2020-05-19. 

Förvaltningens förslag Interpellationen godkänns och får besvaras. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-20 

Dnr KS 000349/2020 - 700 

Sida 

19 av 19 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Skydd för 
personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst 
från coronasmitta 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående få elever i gymnasiet från 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP). Interpellationer besvaras senast mötet efter 
att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Interpellation från Marianne Eriksson Mjöberg (BP), 2020-05-18. 

Förvaltningens förslag Interpellationen godkänns och får besvaras. 

Yttranden Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Marianne Eriksson Mjöberg (BP) yrkar att hon ska få föredra interpellationen. 

Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Marianne Eriksson Mjöbergs (BP) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




