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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 Claes Sjögren. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 16 juni 2020 kl. 09.00. 

usterandes si naturer 
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KS § 129 Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs pågående tillsyn av Barn 
och unga-enheten inom individ- och familjeomsorgen - flyttas till Delgivningar. 

Ställplatser för husbilar och husvagnar på Prästliden - ärendet utgår. 

Begäran av resurser för placeringar 2020 inom individ- och familjeomsorgen 
- ärendet utgår. 

Nytt ärende - Extra sammanträde med kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 130 Dnr KS 000890/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

Beslut 

a) . Delrapport avseende projektet "Den nya återvinningstjänsten" 
(Erik Lidberg). 

b). Befolkningsprognos för Båstads kommun 2020-2029 (OlofSellden). 

c). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Pelle Pettersson/ 
Roger Larsson/Erik Lidberg). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 
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Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-06-10 8av43 

KS § 131 Dnr KS 000323/2020 - 350 

Cykelstrategi och cykel plan för Båstads kommun 

Båstads kommuns cykelstrategi, cykelplanen och prioritering av gång- och 
cykelvägar har olika prioriteringsordningar, vissa sträckor är nu utbyggda och 
vissa delar av dokumenten är idag inaktuella. Inriktningsdokument för orterna 
Båstad, Grevie och Förslöv har antagits och en ny översiktsplan är på väg mot 
antagande i maj månad, samtliga dokument påverkar hur kommunen 
prioriterar utbyggnad av cykelinfrastrukturen i kommunen. Kommunen 
behöver därför ett nytt planeringsunderlag som samlar cykelfrågor och 
beskriver hur Båstads kommun ska arbeta med utbyggnad av infrastrukturen 
för cykel. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden 2020-05-18. 

Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns 
cykelstrategi och cykelplan 2020. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns 
cykelstrategi och cykelplan 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-18 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000323/2020 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Båstads kommuns cykelstrategi och cykel plan 2020 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Uppdra förvaltningen att utarbeta planeringsunderlaget Båstads kommuns cykelstrategi och 
cykelplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns cykelstrategi, cykel planen och prioritering av gång- och cykelvägar har olika 
prioriteringsordningar, vissa sträckor är nu utbyggda och vissa delar av dokumenten är idag 
inaktuella. Inriktningsdokument för orterna Båstad, Grevie och Förslöv har antagits och en ny 
översiktsplan är på väg mot antagande i maj månad, samtliga dokument påverkar hur kommu
nen prioriterar utbyggnad av cykelinfrastrukturen i kommunen. Kommunen behöver därför ett 
nytt planeringsunderlag som samlar cykelfrågor och beskriver hur Båstads kommun ska ar
beta med utbyggnad av infrastrukturen för cykel. 

Bakgrund 
Kommunen har ett antal dokument som behandlar cykelfrågor - Cykelstrategi för Båstads 
kommun (2015), Cykelplan Båstads kommun (2013) och Underlag för prioritering av gång
och cykelvägar (2012) vilka i vissa delar har olika prioriteringsordningar, där vissa sträckor är 
utbyggda och där vissa delar av dokumenten är inaktuella. Dokumenten är inte samordnade. 
Motstridiga dokument försvårar arbetet med att prioritera och genomföra en lämplig utbygg
nad av kommunens cykelvägar. Ytterligare planeringsunderlag som påverkar utbyggnad av 
cykelvägnätet är inriktningsdokument för orterna Båstad (2016), Grevie (2017) och Förslöv 
(2017) och en ny översiktsplan som är på väg mot antagande i maj månad. I samtliga doku
ment visas sträckor för utbyggnad av cykelinfrastrukturen. 

Aktuellt 
Genom att samla kommunens strategi och planerad utbyggnad av cykelvägnätet i ett dokument 
blir arbetet med cykelfrågor tydligare och enklare att följa. Dokumentet har att följa inte bara 
en ny översiktsplan utan även en nyligen antagen skolstruktur för både norra och södra sidan 
av halvön. 

Planeringshorisonten för dokumentets strategiska innehåll föreslås följa kommande översikts
plan som sträcker sig till år 2030, dokumentets genomförandedel uppdateras varje mandatpe
riod för att tydligare kunna relatera till kommunens budgetarbete. 

En aktuell cykelstrategi och cykelplan är också ett viktigt inspel till den regionala cykelvägs
planen. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett planeringsunderlag för cykelinfrastruktur bidrar till att fullfölja kommunfullmäktiges mål 
om att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva, bo och verka i (mål 1,), att erbjuda trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna (mål 3), samt att kommunen arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle (mål 7). Planeringsunderlaget medverkar också till att nå den politiska 
visionen om att skapa ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild. 

Verksamhet 
Verksamheten påverkas genom att förvaltningen lägger ner tid för att ta fram 
planeringsunderlaget. 

Ekonomi 
Framtagande av planeringsunderlaget sker utifrån förvaltningens tillgängliga personella 
resurser. 

Barn konsekvensanalys 
Konsekvenser för barn kommer att redovisas i planeringsunderlaget. 

M i ljökonsekvensana lys 
Det kommer inte att genomföras en separat miljö konsekvensanalys för det strategiska un
derlaget. Bedömningen är att ett nytt planeringsunderlag för kommunens cykelinfrastruktur 
gynnar en hållbar samhällsutveckling och främjar miljövänliga resor. 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
Olof Sellden, planchef och Ingemar Lundström, projektledare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 

Samråd har skett med: 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
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KS § 132 Dnr KS 000158/2020 - 300 

Svar på remiss - Utökning av naturreservat Lya Ljunghed 
med omgivningar 

9 av43 

Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med 
Älemossen och Lya Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya 
föreskrifter och bytte namn i september 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har 
tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning och ändrade 
föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads 
kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i 
öster invid E6 och Båstad Brödalt 6:1 i väster. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-05-12, 
med tillhörande bilagor. 

Godkänna texten under avsnittet "aktuellt" som Båstads kommuns yttrande 
över länsstyrelsens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna texten under avsnittet "aktuellt" som Båstads kommuns yttrande 
över länsstyrelsens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-04-30 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000158/2020 - 300 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Samråd om förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och 
ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar 

Förslag till beslut 

Godkänna texten under avsnittet "aktuellt" som Båstads kommuns yttrande över länsstyrel
sens samrådsförslag och att detta expedieras länsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med Älemossen och Lya 
Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya föreskrifter och bytte namn i sep
tember 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geogra
fisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 
och Båstad Brödalt 6:1 i väster. 

Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte med Båstads 
kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 för industri
mark i ÖP08 och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagandehandling upp
rättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi
laga 2). 

Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av Hunnestorp 4:5, som i 
Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny verksamhetsmark, upptas i naturreserva
tet Lya ljunghed med omgivningar. Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för
slag till ändrade föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot. 

Bakgrund 

Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar (tidigare Korup med Älemossen och Lya 
Ljunghed) bildades i februari 2013 och utökades, fick nya föreskrifter och bytte namn i sep
tember 2018. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geogra
fisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i 
Båstads kommun (bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 
och Båstad Brödalt 6:1 i väster. Båstad Brödarp 6:1 har enskild markägare och omfattar 0,9 
hektar, och det omges idag helt av naturreservatet Lya Ljunghed med omgivningar. Del av Bå
stad Hunnestorp 4:5 ägs av Naturvårdsverket och omfattar 7,2 hektar och ligger mellan Lan
namärkesvägen och naturreservatet. Totalt föreslås naturreservatet Lya ljunghed med omgiv
ningar utökas med cirka 8,2 hektar. 
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Syftet med naturreservatet är bland annat att 
• Skydda och vårda natur- och kulturlandskapet på Hallandsås höjdplatå, 
• Bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett hävdbetingat växt- och djurliv, 
• Bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog av varierande ålder, 
• Skydda Natura 2000-livsmiljötyper och arter, 
• Säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
• Återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med enstaka träd och buskar, 
• Tillgodose allmänhetens behov av rekreation. 

För att uppnå syftet har länsstyrelsen identifierat ett antal skötselåtgärder och föreslår nya 
föreskrifter. Den utökade delen av naturreservatet berörs av riksintressen för friluftsliv, rörligt 
friluftsliv, naturvård och länsstyrelsens naturvårdsprogram. Länsstyrelsen bedömer att de om
råden som naturreservatet föreslås utökas med har potential till att bidra med högre natur
och friluftsvärden inom reservatet. Del av Hunnestorp 4:5 ligger utmed rastplatsen vid E6. 
Länsstyrelsen ser möjligheter att härifrån angöra naturreservatet och Skåneleden som går i 
närområdet och att utökningen av naturreservatet därför är av vikt för det rörliga friluftslivet. 

Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed överensstämmer inte med Båstads 
kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 för industri
mark i ÖPOS och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagandehandling upp
rättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksamhetsmark (bi
laga 2). 

Aktuellt 

Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram ett förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning 
och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 
(bilaga 1). Utvidgningen avser del av Båstad Hunnestorp 4:5 i öster invid E6 och Båstad Bröd
alt 6:1 i väster. Båstad Brödarp 6:1 har enskild markägare och omfattar 0,9 hektar, och det 
omges idag helt av naturreservatet Lya Ljunghed med omgivningar. Del av Båstad Hunnestorp 
4:5 ägs av Naturvårdsverket och omfattar 7,2 hektar och ligger mellan Lannamärkesvägen och 
natur-reservatet. Totalt föreslås naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar utökas med 
cirka 8,2 hektar. 

Länsstyrelsen bedömer att de områden som naturreservatet föreslås utökas med har potential 
till att bidra med högre natur- och friluftsvärden inom reservatet. Del av Hunnestorp 4:5 ligger 
utmed rastplatsen vid E6. Länsstyrelsen ser möjligheter att härifrån angöra naturreservatet 
och Skåneleden som går i närområdet och att utökningen av naturreservatet därför är av vikt 
för det rörliga friluftslivet. 

Förslaget till utökning av naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar överensstämmer inte 
med Båstads kommuns översiktsplan. Båstads kommun har pekat ut en del av Hunnestorp 4:5 
för industrimark i ÖPOS och i förslag till ny översiktsplan för Båstads kommun (antagande
handling upprättad 2020-04-17) pekas delen närmast Lannamärkesvägen ut för ny verksam
hetsmark (bilaga 2). 

I sitt förslag till beslut (bilaga 1) skriver länsstyrelsen att del av fastigheten Hunnestorp 4:5 
ligger invid en större rastplats utmed E6 och består av ohävdad fäladsmark som till stor del har 
växt igen med björksly eller lövskog dominerad av björk Ett granbestånd har nyligen avver
kats i områdets östra kant i anslutning till rastplatsen vid bensinstationen. Skåneleden går ge
nom området och därför menar länsstyrelsen att marken vid bensinstationen med fördel kan 
användas som angöringsplats för allmänheten med information om naturreservaten och vand
ringslederna i trakten. Båstads kommun bedömer att området närmast Lannamärkesvägen och 
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Rasta, som är utpekat som verksamhetsmark i nya översiktsplanen, inte har nämnvärt höga 
naturvärden. Vidare menar Båstads kommun att det rörliga friluftslivet kan tillgodoses och 
främjas även om verksamheter skulle etablera sig här. Genom att skapa gröna stråk och kopp
lingar från verksamhetsmarken till naturreservatet och ha informationstavlor på platsen, kan 
syftet uppfyllas även om marken i öster mot E6 inte skulle bli en del av naturreservatet. 

Därför ställer sig Båstads kommun inte bakom förslaget att den del av Hunnestorp 4:5, som i 
Båstads kommuns nya översiktsplan pekas ut för ny verksamhetsmark, upptas i naturreserva
tet Lya ljunghed med omgivningar. Övrig mark som föreslås upptas i naturreservatet samt för
slag till ändrade föreskrifter har Båstads kommun inga synpunkter på eller invändningar mot. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Klicka här för att ange text. 

Verksamhet 
Beslutet bedöms inte medföra konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Beslutet bedöms inte medföra ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts. 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts. 

Samhälls byggnad 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och Service 
Kansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Samråd angående förslag till beslut om utökad geografisk omfattning av och ändrade 
föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun, Länsstyrel
sen i Skåne län, daterad 2019-03-19. 
Bilaga 2: Markanvändningskarta tillhörande Båstads kommuns översiktsplan, antagandehand
ling upprättad 2020-04-17. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-06-10 

KS § 133 Dnr KS 000165/2020 - 300 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning 
av ombyggnad av Köpmansgatan i Båstad 

10 av 43 

I skrivande stund pågår en större ombyggnad av väg 115/Köpmansgatan. 
Arbetet görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs 
Köpmansgatan, med fokus på oskyddade trafikanter. Arbetet genomförs genom 
ensamfinansiering mellan kommun och Trafikverket, som är huvudman för 
väg 115/Köpmansgatan, med en begränsad budget. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark 2020-05-20. 

Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha 
namnet Märta Måås-Fjetterströms rondell. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha 
namnet Märta Måås-Fjetterströms rondell. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Datum: 2020-05-20 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Namnkommitten via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000165/2020 - 300 

Namnsättning av ny cirkulationsplats med anledning av ombyggnad av 
Köpmansgatan i Båstad 

Förslag till beslut 

Ny cirkulationsplats i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen ska ha namnet Märta Måås
Fjetterströms rondell. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivande stund pågår en större ombyggnad av väg 115/Köpmansgatan. Arbetet görs för att 
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyd
dade trafikanter. 

Arbetet genomförs genom ensamfinansiering mellan kommun och Trafikverket, som är hu
vudman för väg 115/Köpmansgatan, med en begränsad budget. 

I samband med ombyggnationen har en ny cirkulationsplats anlagts i korsningen Köpmansga
tan/Fridhemsvägen, se nedan. 

\- -\. 16 
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2 (3) 

I Trafikverkets arbete med framtagande av bygghandling framförde Båstads kommun en öns
kan om någon form av utsmyckning i den nya cirkulationsplatsen i korsningen Köpmansga
tan/Fridhemsvägen. 

En ide föddes om anknytning till platsen genom Märta Måås-Fjetterströms verksamhet i när
området. Märta Måås-Fjetterström var under många år verksam i Båstad. I hennes atelje bed
rivs än idag verksamhet. 

Under stark tidspress och ytterst begränsad budget påbörjades en dialog med Stiftelsen Märta 
Måås-Fjetterström om hur cirkulationsplatsen skulle kunna gestaltas. Stiftelsen MMF lämnade 
förslag på verk av Märta Måås-Fjetterström som de ansåg skulle vara lämpliga att tolka i större 
skala. Utifrån förslagen valdes "Bruna Heden''. Teknik & Service tog därefter fram en skiss på 
en ljusinstallation baserad på Märta Måås-Fjetterströms konstverk "Bruna Heden" som Stiftel
sen MMF har godkänt. Denna skiss har även förankrats med leverantören av övrig belyningsut
rustning vid cirkulationsplatsen samt Trafikverket för att på så sätt säkerställa att utsmyck
ningen uppfyller Trafikverkets krav på en ljusinstallation i trafikmiljö. Bland annat måste ljus
installationen vara "eftergivlig", dvs det ska gå att köra över den. Ljusinstallationen får inte hel
ler vara grövre än 10 cm i diameter och även uppfylla Trafikverkets siktkrav. 

Sammanfattningsvis har den slutgiltiga skissen på hur cirkulationsplatsen kommer att gestal
tas godkänts av såväl Trafikverket som Stiftelsen Märta Måås-Fjetterström . 

. ,, ... 

För att bland annat underlätta för blåljusmyndigheter och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar namnkommitten att cirkulationsplatsen namnsätts. 

Kommunens namnkommitte anser det lämpligt att döpa cirkulationsplatsen till Märta Måås
Fjetterströms rondell med anledning av att ljusinstallationen i cirkulationsplatsen är inspire
rad av hennes konstnärliga gärning samt med anledning av att hennes namn och verksamhet 
är förknippat med Båstad. 



3 (3) 

Vidare bedömer namnkommitten att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god 
ortnamnssed och anser att namnet sett ur ett stavningsperspektiv inte är optimalt men då det 
inte kommer vara någon belägenhetsadress kopplad till namnet är det godtagbart ändå. 

Namnförslaget på cirkulationsplatsen har förankrats hos Angelica Persson, VD på Märta Måås
Fjetterström AB. 

Verksamhetsområde 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Namnkommitten genom 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen, Helene Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

DnrKS000324/2020-350 

Namnsättning av ny lekplats i Förslöv 

Sida 

11av43 

Beskrivning av ärendet I samband med utbyggnad av detaljplan 1676, Förslöv 2:4 och området 
"Förslövs ängar" i Förslöv anläggs en lekplats som beräknas vara klar i 
mitten av juni 2020. Därefter kommer lekplatsen att invigas. Exakt när och 
hur är dock ej fastlagt på grund av rådande omständigheter med anledning 
av Coronapandemin. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark 2020-05-20. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2020-05-15 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Namnkommitten via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000324/2020 - 350 

Namnsättning av ny lekplats i Förslöv, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Ny lekplats i Förslöv får namnet Linhaga lekpark. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

I samband med utbyggnad av detaljplan 1676, Förslöv 2:4 och området "Förslövs ängar" i Förs
lövs anläggs en lekplats som beräknas vara klar i mitten av juni 2020. Därefter kommer lek
platsen att invigas. Exakt när och hur är dock ej fastlagt på grund av rådande omständigheter 
med anledning av Coronapandemin. 

Bild: Ortofoto Förslöv, maj 2019 



Bild: Situationsplan - temalekplats i Förslöv 

Bild: Lekplats under uppförande, maj 2020 

Bild: Lekplats under uppförande, maj 2020 

2 (3) 

rtt· r•·" 

!<.QQB.D.lli~ 
OOCitll'l'1SVSTEH-~W[lltHJ1lH 

t'.lfU.SOlA.11;> 
GWVilAIH)ozyJ.lGÅl.UAH.A.LVSOU. 



3 (3) 

För att bland annat underlätta för Blåljusmyndigheter och allmänhet att hitta/lokalisera sig 
förordar namnkommitten att lekplatsen namnsätts. 

Namnkommitten tog under våren kontakt med Ängs byns förskola för att få uppslag om namn 
på lekplatsen. Förskolan har genom avdelningen Myran inkommit med flera förslag på namn, 
bland annat Linhaga. De berättar vidare: "Vi går ofta förbi eller stannar till vid Linbastuan och 
som vi ser från vårt fönster på förskolan. Den ligger oss varmt om hjärtat och vi ville på något 
sätt få med den i namngivningen. Vi har dessutom ett gott samarbete med pensionärerna i Lin
bastuan då vi sedan 20 år tillbaka firar Lucia tillsammans." 

Samråd angående namn på lekplats har skett med Teknik & Service som ansvarar för utbygg
nad av infrastruktur, VA samt allmänna ytor såsom tex lekplatsen inom Förs lövs ängar. 

Namnförslaget Linhaga lekpark har även stämts av med Linbastuagruppen samt Förslöv förr 
och nu och båda föreningarna anser att Linhaga lekpark är ett bra namn på den nya lekplatsen. 
Föreningen Förslöv förr och nu har dock även framfört förslaget Linängen som alternativ. 
Namnkommitten anser att det är ett bra förslag men vidhåller namnförslaget Linhaga med an
ledning av att förslaget kom från barnen på Ängs byns förskola. 

Kommunens namnkommitte anser det lämpligt att döpa lekplatsen till Linhaga lekpark med 
anledning av att namnet knyter väl an till platsen och kan kopplas till barn och lek. Namnkom
mitten syftar på Haga park, Linbastua, Förslövs ängar. 

Vidare bedömer namnkommitten att namnsättningen följer kulturmiljö lagens regler om god 
ortnamnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

Namnkommitten genom 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen, Helene Steinlein 
Geodata 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 
Gatu- och parkchef, Marie Eriksson 
Projektingenjör, Andreas Jansson 
Ängsbyns förskola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000309/2020 - 500 

Uppföljning av avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner 2019 

Sida 

12 av 43 

Beskrivning av ärendet Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en 
avfallsplan. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är ett av tre styrande dokument 
när det gäller avfallshantering i kommunen. De två andra är 
renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens 
avfallsplan ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder 
genomförs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-05-27, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Uppföljningen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppföljningen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000309/2020 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppföljning av avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner 2019 

Förslag till beslut 

Uppföljningen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan. En av
fallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Avfalls
planen är ett av tre styrande dokument när det gäller avfallshantering i kommunen. De två 
andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens avfallsplan 
ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder genomförs. 

Bakgrund 
NSR:s sex ägarkommuner har varsin avfallsplan med olika mål och handlingsplaner. Under 
2018 togs ett förslag till en regional avfallsplan fram och denna beslutades under hösten 2019 i 
samtliga kommunfullmäktige. Den regionala avfallsplanen går i linje med NSR:s affärsplan, 
NSR:s ägardirektiv och andra styrande dokument i regionen. Den regionala avfallsplanen har 
åtgärder som är mer flexibla för att kunna anpassa aktiviteterna efter utvecklingen i samhället. 

Aktuellt 
Det här är en gemensam uppföljning av avfallsplanerna och följer upp målen i de avfallsplaner
na som gällde 2019, den regionala avfallsplanen som gäller från och med 2020, NSR:s affärs
plan samt NSR:s ägardirektiv. Gemensamt för dessa dokument är att samordna avfallshante
ringen på ett sätt för att skapa effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som 
möjligt. Detta genom att förebygga uppkomsten av avfall, vara tillgängliga, enkla och funktion
ella för användaren, minska spridningen av giftiga ämnen, öka materialåtervinningen, vara 
kostnadseffektiva, återvinna energi samt kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden. 

Andreas Jansson, projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning avfallsplaner 2019, NSR. 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-06-10 13 av 43 

KS § 136 Dnr KS 000336/2020 - 500 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter 
i området Stenhotten-Viarpshult 

Länsstyrelsen har ålagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och spillvatten för 15 fastigheter i området Stenhotten
Viarpshult. I beslutet, daterat 2019-12-19, anges att kommunen ska ha fattat 
beslut om inrättande senast den 1 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-05-18, 
med tillhörande bilagor. 

1. Stenhotten-Viarpshult läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan 
för utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten på landsbygden. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare 
utredningar och tekniska undersökningar som underlag inför framtida beslut 
om inrättande av verksamhetsområde och om eventuell särtaxa ska tillämpas 
för utbyggnaden. 
3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Stenhotten-Viarpshult läggs till Båstads kommuns strategi och 
handlingsplan för utökning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten på landsbygden. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare 
utredningar och tekniska undersökningar som underlag inför framtida 
beslut om inrättande av verksamhetsområde och om eventuell särtaxa 
ska tillämpas för utbyggnaden. 

3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-18 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000336/2020 - 500 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till fastigheter i områ
det Stenhotten-Viarpshult 

Förslag till beslut 

1. Stenhotten-Viarpshult läggs till Båstads kommuns strategi och handlingsplan för utökning av 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten på landsbygden. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA genomföra vidare utredningar och 
tekniska undersökningar som underlag inför framtida beslut om inrättande av verksamhets
område och om eventuell särtaxa ska tillämpas för utbyggnaden. 

3. Utbyggnaden planeras till 2025-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har ålagt Båstads kommun att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vat
ten och spillvatten för 15 fastigheter i området Stenhotten-Viarpshult. I beslutet, daterat 2019-
12-19, anges att kommunen ska ha fattat beslut om inrättande senast den 1 juni 2020. 

Aktuellt 
Verksamhetsområdet ska enligt beslut innefatta fastigheterna Fogdarp 3:35, Fogdarp 3:34, 
Södra Karstorp 1:36, Södra Karstorp 1:37, Södra Karstorp 1:24, Södra Karstorp 1:13, Södra 
Karstorp 1:30, Södra Karstorp 1:31, Södra Karstorp 1:34, Södra Karstorp 1:35, Södra Karstorp 
6:29, Södra Karstorp 6:18, Södra Karstorp 6:23 och Södra Karstorp 6:28. 

Förvaltningen tillsammans med NSVA föreslår att området arbetas in i den befintliga strategin 
för utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden och att vidare utredningar görs för att under
söka om det föreligger grund för att besluta om särtaxa för utbyggnaden. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA 
Beslut från Länsstyrelsen - Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster vid Stenhotten. Båstads kommun, daterad 2019-12-19. 

Samråd har skett med: 
Länsstyrelsen 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-06-10 

KS § 137 Dnr KS 000327 /2020 - 500 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel 
i investerings- budgeten VA för 2020. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, 
försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt 
tillkommit under årets gång eller förväntas bli dyrare än beräknat. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-05-15. 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget 
VA för 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget 
VA för 2020. 

Sida 

14 av 43 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-15 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000327 /2020-500 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen · BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2020 -05- 18 
Dnr. ":f.;$. 9.Q Q .. ?:;z..:+.../ 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 
.~.w. .. :: ... sro ....... . 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investeringsbudgeten 
VA för 2020. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller förväntas bli dyrare än beräknat. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11§49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investerings budget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Aktuellt 
Följande omfördelningar /omprioriteringar i gällande investerings budget VA för 2020 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 

Ars budget Prognos Avvikelse 
utfall mot budget 

Kod Projekt 2020 2020 2020 
lnvallning kemdosering -soo -70 37S 
R3 Slättaröd, tak och fasad 0 -100 -100 

Bräddavlopp Båstad -32S -600 -27S 
Båstad - Styr och regler 2020 -1SO -3SO -200 
Driftövervakning Båstad 2019-2020 -200 0 200 

Kvalitetssäkrande åtgärder Trs14 0 -SO -so 
Skalskydd Båstad 2020 -400 -1SO so 
Process 2020 -7SO 0 2SO 

Vattenförsörjningsplan norra Båstad 0 -2SO -2SO 

Rondell l<öpmansgatan - Båstad 0 -1SOO -1SOO 

Förslöv, Stationsvägen (ans I. 0 -700 -700 
Sydvatten+Utbyte) 



2 (2) 

Skeadalsvägen, Grevie l<yrkby 0 -400 -400 

Mätutrustning 2019 0 -150 -150 

Mätutrustning 2020 -150 -100 50 

Projektering Båstad -400 0 400 

Aselidsvägen/Björkvägen -1200 -650 550 

l<arstorpsvägen -700 0 700 

Relining avlopp, Båstad 2020 -1500 -450 1050 

Total avvikelse: 0 

Kommentarer och förklaringar kring anledningen av respektive föreslagen omfördelning finns 
i bilagorna till denna tjänsteskrivelse. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelse 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Dricksvatten, förslag på omfördelning Pl 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Ledningsnät och Projekt, förslag på omfördelning Pl 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 138 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000325/2020 - 200 

Avtal om arrende för varmbadhus i Torekovs hamn 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun upplåter mark för varmbadhus till Torekovs Turist- och 
badförening i Torekovs hamn. I slutet av 2019 brann byggnaden med 
varmbadhuset ner. Det har aktualiserats ett behov att upprätta ett nytt 
arrendeavtal då en ny byggnad ska investeras med nya förutsättningar i 
arrendeförhållandet. 

Sida 

15 av 43 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-05-20, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Teckna avtal om arrende för Varmbadhuset i Torekovs hamn. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Teckna avtal om arrende för Varmbadhuset i Torekovs hamn. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-20 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 000325/2020 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avtal om arrende för Varmbadhus Torekovs hamn. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

att teckna avtal om arrende för Varmbadhuset i Torekovs hamn. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun upplåter mark för varmbadhus till Torekovs Turist- och badförening i Torekovs hamn. I 
slutet av 2019 brann byggnaden med varmbadhuset ner. Det har aktualiserats ett behov att upprätta ett nytt 
arrendeavtal då en ny byggnad ska investeras med nya förutsättningar i arrendeförhållandet. 
Det nya avtalet anpassas efter ändrade förutsättningar kring arrendeställets yta och tillgänglighet. 
Arrendetid föreslås på 25 år vilket är det längsta tiden som kan avtalas enligt jordabalken. 

1 (1) 

Då den byggnad som ska uppföras har en betydligt längre avskrivningstid än 25 år föreslår förvaltningen att 
om kommunen säger upp avtalet för uppgörande efter 25 år så ersätts Torekovs Turist- och badförening för 
byggnaden med bokfört värde vid det tillfället. Byggkostnaden beräknas till ca 10 miljoner. Vid 2% årlig av
skrivning blir det bokförda värdet ca 5 miljoner efter 25 år. 
Förvaltningen föreslår en upptrappning av arrendeavgiften då den tidigare varit fri och att år 2020 och del av 
2021 kommer vara tid för byggnation av ett nytt varmbadhus. 

Bakgrund 
Båstads kommun har ett avtal om arrende med Torekovs Turist- och badförening avseende Varmbadhus i To
rekovs hamn. Byggnaden på arrendeområdet brann ner slutet av 2019. I samband med planerad återuppbygg
nad har Torekovs Turist- och badförening aktualiserat behov av ett nytt arrendeavtal. 
Föreningen beräknar investera ca 10 miljoner i en ny byggnad och har behov att kunna säkerställa den investe
ringen långsiktigt i ett arrendeförhållande med kommunen. 
Föreslagen arrendetid är 25 år vilken är den längsta möjliga tid för detta arrende enligt jordabalken. 
Byggnation av en ny byggnad planeras under 2020 och del av 2021. 
Förvaltningen föreslår en upptrappning av arrendeavgiften då den tidigare har varit fri och med hänsyn till 
byggtiden av ett nytt varmbadhus och uppstart av en ny spa- och bad-verksamhet 
Upptrappningen föreslås med fri för 2020, I 0 tkr för 2021, 20 tkr för 2022 och därefter 3 5 tkr med uppräkning 
enligt index. 
Den nya byggnaden har en betydligt längre avskrivningstid än 25 år. Förvaltningen föreslår i det fall kommu
nen säger upp avtalet för upphörande efter 25 år så ersätter kommunen Torekovs Turist och badförening för 
byggnaden med det bokförda värdet efter 25 år som beräknas till 5 miljoner kronor med 2 % årlig avskrivning. 
Arrendatorn får bedriva spa och bad-verksamhet på arrendestället. 

Båstad 2020-05-28 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Torekovs 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-06-10 16 av 43 

KS § 139 Dnr KS 000335/2020 - 500 

Tilläggsavtal till avtal om delägarinträde mm med Sydvatten AB 

Båstads kommun och Sydvatten har tecknat ett avtal om delägarinträde till 
Sydvatten AB som avser dricksvattenförsörjning till kommunens södra del. 
Enligt avtalet ska Sydvatten genomföra investering av en överföringsledning 
mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby. Denna investering är reglerat i avtalet. 
Vid fördjupad förstudie och projektering av överföringsledningen visar det sig 
att förutsättningar enligt avtalet om delägarinträde har ändrats. Enligt 
principen som gäller för andra delägarkommuner, ska kommunen stå för sin 
egen tryckstegring till distributionsnätet. Detta innebär att anslutningspunkten 
blir flyttad från Grevie Kyrkby till Förslöv. Sydvatten har också uppdaterat 
kostnadsbedömningen som visar högre kostnader. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-05-20, 
med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna tilläggsavtal till avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 
2. Ta fram förslag till revidering av investerings budget i samband med att 
anbud inkommit för genomförande av investeringen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna tilläggsavtal till avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 

2. Ta fram förslag till revidering av investeringsbudget i samband med att 
anbud inkommit för genomförande av investeringen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-26 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000335/2020 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tilläggsavtal till avtal om delägarinträde mm med Sydvatten AB 

Förslag till beslut 

1. Godkänna tilläggsavtal till avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 

1 (2) 

2. Ta fram förslag till revidering av investerings budget i samband med att anbud inkommit för 
genomförande av investeringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun och Sydvatten har tecknat ett avtal om delägarinträde till Sydvatten AB som 
avser dricksvattenförsörjning till kommunens södra del. Enligt avtalet ska Sydvatten genom
föra investering av en överföringsledning mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby. Denna investe
ring är reglerat i avtalet. Vid fördjupad förstudie och projektering av överföringsledningen 
visar det sig att förutsättningar enligt avtalet om delägarinträde har ändrats. Enligt principen 
som gäller för andra delägarkommuner, ska kommunen stå för sin egen tryckstegring till dis
tributionsnätet. Detta innebär att anslutningspunkten blir flyttad från Grevie Kyrkby till Förs
löv. Sydvatten har också uppdaterat kostnads bedömningen som visar högre kostnader. 
Ett tillägg till avtal om delägarinträde har upprättats som innebär att kommunens del av inve
steringen blir ledningssträckan mellan Förslöv och Grevie Kyrkby och del av en ny trycksteg
ringsstation i Förslöv. Den reviderade kostnads bedömningen för investeringen visar en ökning 
med ca 5 miljoner kronor för kommunens del och 27 miljoner för Sydvattens del. Kostnads be
dömningen är preliminär där avstämning görs när anbud för entreprenaden har kommit in för 
vidare beslut kring investeringen. I tilläggsavtalet är det reglerat att Sydvatten kommer att 
delfinansiera den reservoar som planeras i distributionsledningsnätet avseende del som avser 
försörjningssäkerhet av dricksvattnet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-20 att teckna avtal om delägarinträde mm i Sydvatten. 
Det innebar uppstart av investeringen för att uppnå en långsiktigt robust försörjning av 
dricksvatten till kommunens södra del. Enligt förutsättning i avtalet om delägarinträde genom
för Sydvatten investering i form av en överföringsledning från Ängelholm till Grevie Kyrkby 
eller om det visar sig vid närmare utformning och dimensionering en annan mer lämplig an
slutningspunkt. Kostnaden för investeringen var bedömd till 80 miljoner kronor varav kom
munens del kunde maximalt bli 22 miljoner kronor enligt förutsättningar i avtalet. 
Sydvatten har vid fördjupad förstudie och projektering sett att anslutningspunkten måste flytt
tas till ett nytt läge vid Förslöv. Bakgrunden är principen att respektive delägarkommun ska 
trycksätta sitt eget distributionsnät. Tryckstegring krävs vid Förslöv där en ny tryckstegrings
station byggs och blir ny anslutningspunkt. 

Sydvatten har under projekteringen bedömt att kostnaden för investeringen blir ca 112 miljo
ner kronor vilket är högre än vad som förutsågs när avtalet om delägarinträde upprättades. 
Med bakgrund att anslutningspunkten är flyttad och att kostnaden för överföringsledningen 
med tryckstegringsstationen blir högre har det tagits fram ett tillägg till avtalet om delägarin
träde. 



2 (2) 

Tilläggsavtalet innebär att kommunens del av investeringen är sträckan mellan den nya an
slutningspunkten i tryckstegringsstationen i Förslöv och Grevie Kyrkby. Kostnaden för kom
munens del av överföringsledningen är bedömd till 22 miljoner kronor och tryckstegringsstat
ionen till S miljoner kronor. Kostnads bedömningen är preliminär då rådande marknadsläge 
och platsspecifika förutsättningar kan förändra kostnaden. Av den anledningen görs en av
stämning av projektets kostnad när anbud har kommit in för möjlighet till nytt beslut om pro
jektet. 

Enligt tilläggsavtalet kommer Sydvatten delfinansiera reservoar som säkerställer vattenför
sörjningen vid ett eventuellt lednings avbrott. Reservoaren projekteras och byggs inom NSV A' s 
del av projektet som avser distributionsledningsnätet. 

Ekonomi 
I kommunens investeringsplan för år 2020 finns 17 miljoner avsatta som avser del av kommu
nens del av investeringen enligt avtal om delägarinträde med Sydvatten AB. 
Enligt förutsättningar i tilläggsavtalet är kostnads bedömningen för ledningen mellan Förslöv 
och Grevie Kyrkby ca 22 miljoner kronor och tryckstegringsstationen ca S miljoner kronor. 
Kostnads bedömningen är preliminär därav görs en avstämning av projektets kostnad i sam
band med att anbud för entreprenaden har inkommit under hösten 2020. Förslag på revidering 
av budget lämnas i årets budgetprocess för år 2021 och 2022. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till : 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om delägarinträde mm. 
Tillägg till avtal om delägarinträde mm. 



Jj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-06-10 17 av 43 

KS § 140 Dnr KS 000301/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 

Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 
efterföljande process ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 
Il!. För delområde 1 och 4, numera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 
10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal med GBJ Bostadsutveckling 
AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling AB och 
Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser. GBJ Bostadsutveckling AB har 
fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeavtalet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. 
Köpeavtalet tecknas med det bolag som bildats för byggnation av bostäderna 
inom fastigheten, Santhem Heden AB. Santhem Heden AB ska erlägga 
överenskommen köpeskilling och starta byggnation av hyresrätter inom 
fastigheten Hemmeslöv 10:208 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Med 
anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet 
föreslår teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i 
markanvisningsavtalet kopplas till bolaget. Att en överlåtelse av 
markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i detsamma. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-05-18, 
med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB 
(559235-4525) förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads kommun. 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal Heden etapp III, delområde 
1 och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB 
(559235-4525) förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads 
kommun. 

2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal Heden etapp III, delområde 
1 och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 

justerandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-18 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000301/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 och överlåtelse av markanvisnings
avtal 

Förslag till beslut 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Santhem Heden AB, (559235-4525), 
förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:208 av Båstads kommun. 

2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden ,etapp III, delområde loch 4, från GBJ 
Bostadsutveckling AB till Santhem Heden AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 111. För delområde 1 och 4, nu
mera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal 
med GBJ Bostadsutveckling AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling 
AB och Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser. 

GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeav
talet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med 
det bolag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Santhem Heden AB. 

Santhem Heden AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av hyres
rätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:208 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp
las till bolaget. Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i det
samma. 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417 /2017-135) 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom
föra vad som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att Santhem Heden AB ska uppföra 
de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten 
Hemmeslöv 10:208. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 3 2020, om 5 635 000 kronor. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör» 

Beslutet ska expedieras till: 
1. GBJ Bostadsutveckling AB, Per Sandberg 
2. Santhem Heden AB, Per Sandberg 
3. N SV A, Fredrik Jönsson 
4. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
5. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden ,etapp III, delområde 1och4 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:208 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-06-10 18 av 43 

KS § 141 Dnr KS 000302/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 

Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 
efterföljande process ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 
III. För delområde 1 och 4, numera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 
10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal med GBJ Bostadsutveckling 
AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling AB och 
Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser. GBJ Bostadsutveckling AB har 
fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeavtalet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. 
Köpeavtalet tecknas med det bolag som bildats för byggnation av bostäderna 
inom fastigheten, GBJ Heden 1 AB. GBJ Heden 1 AB ska erlägga överenskommen 
köpeskilling och starta byggnation av bostadsrätter inom fastigheten 
Hemmeslöv 10:209 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation ska ha 
påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan 
uppfattas som lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt. 
Teknik och service ser inga skäl att forcera byggnation om rådande 
marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt i risk. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av 
köpeavtalet föreslår teknik och service det lämpligt att även kvarvarande 
åtaganden i markanvisningsavtalet kopplas till bolaget. Att en överlåtelse av 
markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i detsamma. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-05-26, 
med tillhörande bilagor. 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom GBJ Heden 1 AB 
(559235-4541) förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads kommun. 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal Heden etapp III, delområde 1 
och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till GBJ Heden 1 AB (559235-4541). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom GBJ Heden 1 AB 
(559235-4541) förvärvar fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads 
kommun. 

2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal Heden etapp III, delområde 1 
och 4, från GBJ Bostadsutveckling AB till GBJ Heden 1 AB (559235-4541). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-26 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000302/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 och överlåtelse av markanvisnings
avtal 

Förslag till beslut 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom GBJ Heden 1 AB (559235-4541) förvär
var fastigheten Hemmeslöv 10:209 av Båstads kommun. 

2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal- Heden, etapp III, delområde loch 4, från GBJ 
Bostadsutveckling AB till GBJ Heden 1 AB (559235-4541). 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 1 och 4, nu
mera fastigheterna Hemmeslöv 10:208 och 10:209, har kommunen ingått markanvisningsavtal 
med GBJ Bostadsutveckling AB. Genom markanvisningsavtalet har både GBJ Bostadsutveckling 
AB och Båstads kommun åtagit sig vissa förpliktelser. 

GBJ Bostadsutveckling AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeav
talet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Köpeavtalet tecknas med 
det bolag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, GBJ Heden 1 AB. 

GBJ Heden 1 AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bostadsrät
ter inom fastigheten Hemmeslöv 10:209 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation 
ska ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas 
som lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt. Teknik och service ser inga skäl 
att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt i 
risk. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp
las till bolaget. Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.5 i det
samma. 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1 och 4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 



2 (2) 

Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417 /2017-135) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom
föra vad som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att GBJ Heden 1 AB ska uppföra de 
bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten 
Hemmeslöv 10:209. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 4 2020, om 18 795 000 kronor. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. GBJ Bostadsutveckling AB, Per Sandberg 
2. GBJ Heden 1 AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
5. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden,etapp III, delområde 1och4 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:209 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000363/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:214 

Sida 

19 av 43 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 
efterföljande process ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 
!Il. För delområde 2, numera fastigheterna Hemmeslöv 10:210 och 10:214, har 
kommunen ingått markanvisningsavtal med Knärbo AB. Genom 
markanvisningsavtalet har både Knärbo AB och Båstads kommun åtagit sig 
vissa förpliktelser. Knärbo AB har fullföljt de åtaganden som i 
markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads kommun ska överlåta marken, 
varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehåller de villkor 
som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. Knärbo AB ska erlägga 
överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bostadsrätter inom 
fastigheten Hemmeslöv 10:214 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Byggnation ska ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för 
byggstart kan uppfattas som lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än 
vanligt att göra. Teknik och service ser inga skäl att forcera byggnation om 
rådande marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt i risk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-05-27, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 
fastigheten Hemmeslöv 10:214 av Båstads kommun. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 
fastigheten Hemmeslöv 10:214 av Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-27 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000363/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:214 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar fastigheten 
Hemmeslöv 10:214 av Båstads kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 2, numera 
fastigheterna Hemmeslöv 10:210 och 10:214, har kommunen ingått markanvisningsavtal med 
Knärbo AB. Genom markanvisningsavtalet har både Knärbo AB och Båstads kommun åtagit sig 
vissa förpliktelser. 

Knärbo AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehål
ler de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. 

Knärbo AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av bostadsrätter 
inom fastigheten Hemmeslöv 10:214 för att marken ska övergå i bolagets ägo. Byggnation ska 
ha påbörjats 20 månader efter att bygglov erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas som 
lång har med en mer försiktig bostadsmarknad än vanligt att göra. Teknik och service ser inga 
skäl att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter byggherrens projekt 
i risk. 

Bakgrund 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 2. Markanvisningsavtalet ingicks med Knärbo AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1och4) jämte Karin Petters
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 

Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417 /2017-135) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom
föra vad som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att Knärbo AB ska uppföra de bo
stadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten Hem
meslöv 10:214. 



2 (2) 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 4 2020, om 4 455 000 kronor. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Knärbo AB, Emil Hribsek 
2. NSVA, Fredrik Jönsson 
3. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
4. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden,etapp III, delområde 2 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:214 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-10 20 av43 

KS § 143 Dnr KS 000303/2020 - 200 

Köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har fört diskussioner med kommunens bostadsbolag 
om tilldelning av mark för mindre ett bostadsprojekt i Båstads kommun. 
Bostadsprojektet skulle omfatta ungefär 20 stycken lägenheter och kunna 
genomföras i närtid varför den gamla "skoltomten" i Grevie förelåg vara ett 
lämpligt objekt. Båstadhem återkom efter att ha undersökt förutsättningarna 
med en detaljerad utformning av ca 50 % av "skoltomten". Det planerade 
bostadsprojektet innehåller fyra längor med radhus som byggs i olika höjd och 
med flexibel planlösning som möjliggör konvertering av lägenheterna över tid. 
Bostadstomten angörs från Märgelvägen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-05-18, 
reviderad 2020-05-28, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av 
Hålarp 4:214 innebärande att Båstads kommun överlåter mark för 
bostadsbyggnation till Båstadhem AB. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av 
Hålarp 4:214 innebärande att Båstads kommun överlåter mark för 
bostadsbyggnation till Båstadhem AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-18, rev. 2020-05-28 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000303/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214 

Förslag till beslut 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214 
innebärande att Båstads kommun överlåter mark för bostadsbyggnation till Båstadhem AB. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Teknik och service har fört diskussioner med kommunens bostads bolag om tilldelning av mark 
för mindre ett bostadsprojekt i Båstads kommun. Bostadsprojektet skulle omfatta ungefär 20 
stycken lägenheter och kunna genomföras i närtid varför den gamla "skoltomten" i Grevie fö
relåg vara ett lämpligt objekt. 

Båstadhem återkom efter att ha undersökt förutsättningarna med en detaljerad utformning av 
ca SO % av "skoltomten". Det planerade bostadsprojektet innehåller fyra längor med radhus 
som byggs i olika höjd och med flexibel planlösning som möjliggör konvertering av lägenheter
na över tid. Bostadstomten angörs från Mägelvägen. 
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Med utgångspunkt i att Båstadhem har för avsikt att genomföra bostadsprojektet om man ges 
åtkomst till marken har teknik och service upprättat förslag till köpeavtal. Köpeavtalet 
omfattar de villkor som komunen ställer för överlåtelse av det aktuella markområdet. 
Värdet av byggrätten har uppskattats till 500 kronor /BT A för byggnation av hyresrätter. Detta 
värde är att jämföra med 850 kronor /BTA för byggnation av hyresrätter inom området 
Förslövs Ängar. Teknik och service bedömer således att marknadsvärdet för aktuell 
upplåtelseform i Grevie är något lägre än i Förslöv. Båstadhem har för avsikt att bebygga 
markområdet med drygt 2 000 kvm BT A. 



2 (2) 

Förslag till köpevtal är utformat för att få en snab process framåt. Det är angeläget för Båstads 
kommun att utveckla "skoltomten" varför den som har intresse av att teckna avtal med 
kommunen får acceptera att det inte tecknas långa optioner som låser tomten för andra 
intressenter. Båstadhem ska således ha inlämnat ansökan om bygglov senast den 1 oktober 
2020 för att vidare bundenhet mellan parterna ska föreligga. 

Bakgrund 
Köpeavtal upprättades med Optimala hem efter beslut i kommunstyrelsen den 4 april 2018 för 
byggnation av 24 bostadsrätter i parhusform. Köpet fullföljdes inte på grund av bristande ef
terfrågan på bostäderna. 
Skolbyggnaden på fastigheten Hålarp 4:197 revs 2017 och marken återställdes så när på en 
kvarvarande tennisbana och stängsel i tomtens östra del. 

Aktuellt 
Borttagning av kvarvarande rester från fg användning ombesörjs och resterande tomtmark 
planeras för lämpligt ändamål. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför att förutsättningar för efterfrågad byggnation av 
"skoltomten" skapas. Genom att godkänna förslag till beslut inleds ett byggprojket som 
slutligen förväntas leverera ett tjugotal trevligt utformade lägenheter i olika storlekar som 
möter behovet hos olika målgrupper i samhället. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. NSVA kommer 
att utreda huruvida anpassningar av Va nätet måste göras för att nödvändiga 
anslutningspunkter för projektet ska finnas att tillgå. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför kostnader för fastighets bildning och intäkter om 
ca 1 mkr för marköverlåtelsen. Kommunen får kostnader för den lantmäteriförrättning som 
erfordras i försäljningen om uppskattningsvis 50 tkr. Kostnaderna upparbetas under kvartal 3 
2020 och intäkterna kommer kommunen tillhanda under kvartal 4 2020. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Båstadhem, Lisbet Nilsson 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Bjäre Kraft, Ida Hagetorn 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Upprättat förslag till köpeavtal för Hålarp 4:197 och del av Hålarp 4:214 
2. Förslag till byggnation, Båstadhem 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson (teknik och service), Roger Larsson (samhällsbyggnad), Fredrik Jönsson 
(NSVA) 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000059/2018 - 600 

Svar på motion - Nya vägar in på arbetsmarknaden för 
de funktionsnedsatta 

Sida 

21av43 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa nya 
vägar in på arbetsförmedlingen för de funktionsnedsatta. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 
praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister fö r målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i 
Båstads kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få 
rätt stöd. AME kommer att arbeta med detta under 2020. Då motionens 
att-sats är inaktuell föreslår förvaltningen kommunfullmäktige besluta 
att motionen avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef Ewa Nilsson 2020-05-20. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000058/2018 - 600 

Svar på motion - Fler praktikplatser för daglig verksamhet 
i kommunens regi 

Sida 

22 av 43 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade 2018-01-16 om att Båstads kommun ska skapa fler 
praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi. Förvaltningen vill be 
motionärerna om ursäkt för att motionen inte har behandlats inom rimlig tid. 
Inom bildning och arbete är det arbetsmarknadsenheten som administrerar 
praktikplatser och bidragsanställningar för samtliga målgrupper som behöver 
stöd. Tidigare fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, med 
specialister för målgruppen med funktionsvarianter. I ett led av 
nedmonteringen av arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsenheten i Båstads 
kommun, påbörjat en handlingsplan hur dessa målgrupper ska få rätt stöd. 
AME kommer att arbeta med detta under 2020. Motionärernas yrkar att 
kommunen tar fram en handlingsplan för att skapa lämpliga praktikplatser 
inom den kommunala organisationen för de personerna med beslut om daglig 
verksamhet. Mot bakgrund av att en handlingsplan är på plats föreslår 
förvaltningen att motionen anses besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. bildningschef Ewa Nilsson 2020-05-20. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-06-10 

KS § 146 Dnr KS 000877 /2019 - 700 

Svar på motion -Äldrehälsovårdsprogram 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar på att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 
att påbörja ett arbete med ett äldrehälsovårdsprogram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Sas Ingrid Pettersson 2020-05-08. 

Förvaltningens 
och vård- och 
omsorgsnämndens 
förslag 

Beslut 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25. 

Motionen anses besvarad. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Sida 

23 av 43 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-06-10 24 av 43 

KS § 147 Dnr KS 000051/2019 - 900 

Svar till revisionen - Granskning av kommunens målstyrning 

Under hösten 2018 har EY genomfört en granskning av kommunens 
målstyrning. EY:s bedömning var att målstyrningen i kommunen inte var 
fungerande då man menade att det saknades en gemensam syn på 
målstyrningens syfte. Under 2019 har förvaltningen arbetat intensivt med att 
införa nya planer och rutiner för målstyrning. År 2020 är det första året då 
både planering och uppföljning enligt den nya modellen tillämpas vilket 
innebär att modellen fortfarande är under utveckling och kommer att 
justeras i efterhand. 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-05-20, 
med tillhörande bilagor. 

Tjänsteskrivelsen godkänns som svar till revisionens granskning 
av kommunens målstyrning. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelsen godkänns som svar till revisionens granskning 
av kommunens målstyrning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: Klicka här för att ange datum. 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000051/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Svar på revisionens granskning av kommunens målstyrning 

Förslag till beslut 

1 (6) 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till revisionens granskning 
av kommunens målstyrning 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2018 har EY genomfört en granskning av kommunens målstyrning. EY:s bedöm
ning var att målstyrningen i kommunen inte var fungerande då man menade att det saknades 
en gemensam syn på målstyrningens syfte. Under 2019 har förvaltningen arbetat intensivt 
med att införa nya planer och rutiner för målstyrning. År 2020 är det första året då både plane
ring och uppföljning enligt den nya modellen tillämpas vilket innebär att modellen fortfarande 
är under utveckling och kommer att justeras i efterhand. 

Bakgrund 
Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en 
utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra, dels säkerställer att styrmodellen fungerar ut i de en
skilda verksamheterna 
Kommunallagens 6 kap. 6 §anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Kommunstyrelsen har den 13 mars 2019 gett förvaltningen i uppdrag att se över kommunens 
målstyrningsprocess samt säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp enligt 
rekommendationerna i EY:s revisionsrapport. 

Aktuellt 
Den 19 juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om de nya inriktningsmålen för mandatperi
oden 2019 -2022. Med dessa som utgångspunkt startades arbetet med de nya nämndsplanerna 
i slutet av augusti. Syftet med arbetet var att få en gemensam syn på hur målstyrningen ska 
fungera och att arbeta fram en kommungemensam struktur. Innehållet i de nya planerna be
står av både kommungemensamma och nämndspecifika delar. En separat del med indikato
rer /nyckeltal finns som bilaga till varje nämndsplan. Även internkontrollplanen knyts ihop 
med nämndsplanen. 
Under september-oktober 2019 genomfördes informationsrnöten och workshops med gruppledarna 
och alla nämnderna och därefter genomfördes ett antal informationsmöten i tjänstemannaor
ganisationen. Nästa steg var att ta fram verksamhetsplaner på förvaltnings-/tjänstemannanivå. 
Eftersom verksamhetsområdena varierar både i storlek och i komplexitet är det en fördel om 
de själva bestämmer hur verksamhetsplanerna utformas. En fungerande basnivå är en be
skrivning av grund uppdraget för varje verksamhet samt en aktivitetsplan för att arbeta mot 
nämndens prioriterade områden. År 2020 är det första året då planering och uppföljning enligt 
den nya modellen tillämpas, vilket innebär att den fortfarande behöver justeras och förbättras. 
Därutöver återstår ett stort implementerings- och informationsarbete för att styra hela kom
munorganisationen åt samma håll. Implementerings- och informationsarbete måste pågå kon-
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tinuerligt, eftersom det i kommunorganisationen pågår en ständig omsättning av chefer och 
övrig personal. Även uppföljningsprocessen är under pågående utveckling. Som exempel kan 
nämnas de regelbundna dialogmöten som sker mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Målstyrningsprocess - en central del i styrmodellen 

KF 
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Förvaltning 

( 
Analys 
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och inriktningsmål 
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Strategier och 
aktiviteter 

Värdegrund 

Nedan beskrivs hela styrmodellen, där även målstyrning ingår: 

) 
Uppföljning 
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n 1 BÅSTADS 
W:KOMMUN 

Syftet med styrmodellen är att beskriva hur kommunen leds och styrs, att bidra till att skapa en 
helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en 
tydlig och välkänd styrmodell blir det enklare för både chefer och medarbetare att arbeta mot 
gemensamma mål och nå bättre resultat. Modeller och struktur i arbetet är viktigt, men organi
sationskulturen, värderingar och attityder har minst lika stor påverkan. 

Så styrs Båstad 
Kommunfullmäktige (A) 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunens motsvarighet 
till riksdagen. I fullmäktige sitter 41 folkvalda ledamöter som samlas i regel en gång per månad 
och tar beslut i alla större frågorna i Båstad. Vart fjärde år väljer invånarna i Båstad vilka som 
ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktige fastställer 
kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag och ansvarsområden i reglementen. Kommun
fullmäktige utövar även ägarstyrning över kommunägda bolag genom att besluta om ägardi
rektiv och bolagsordning. 

Kommunstyrelsen (B) 
Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Dess uppgift är att leda och 
samordna allt arbete inom kommunen samt ansvara för kommunens ekonomi. Ledamöterna i 
kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Det är ledamöternas uppgift att förbereda 
ärenden till kommunfullmäktige, lämna förslag till beslut samt följa upp att besluten blir ge
nomförda. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Kommunstyrelsen är även en 
egen nämnd med ansvar för bland annat verksamheter på kommunledningskontoret m.fl. 
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Nämnder(B) 
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd 
ansvarar för ett visst område. Nämndernas uppgift är att ansvara för den löpande verksamhet
en inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige samt genomföra be
slut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det kommunens tjänstepersoner som tar hand om 
själva genomförandet, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. 

Förvaltning (C) 
Båstads kommun har en förvaltning som leds av kommundirektören, som är kommunens 
högsta tjänsteman. Förvaltningen är fördelad i sex verksamhetsområden: kommunlednings
kontoret, barn och skola, bildning och arbete, samhällsbyggnad, teknik och service samt vård 
och omsorg. 

Vision och värderingar (D) 
En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd. Den fungerar som ledstjärna, är vägledande och ger 
inriktning för utvecklingsarbetet. Den behöver inte kunna mätas eller vara helt realistisk. Kommunens 
slogan är:" Ett bättre sätt att leva". 

Värdegrund är vårt förhållningssätt, hur vi ska agera och bemöta varandra och våra kommuninvånare. 
Våra kärnvärden är: 

- Professionalism 
- Arbetsglädje 
- Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats 
under 2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala 
och ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 

Mer information om vision och värderingar finns på kommunens hemsida och intranät. 

Ekonomistyrning (E) 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga medel och med utgångspunkt ifrån god 
ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika 
verksamhetsområden. 

Mål- och resultatstyrning (F) 
Målstyrningen är det verktyg som politiken har för att styra kommunens verksamhet. Målen 
ska utgå ifrån visionen och styra mot dess riktning. Mål måste, för att ha en styrande effekt 
vara mätbara och bygga på saklig fakta. En Grundläggande ide i målstyrningen är begränsning. 
Vi arbetar med ett begränsat antal mål, analyserar hur vi ska agera för att nå målen följer upp 
genom att mäta resultat, drar slutsatser och genomför förbättringsaktiviteter. 

Programmet för mandatperioden och kommunens mål 
Programmet för mandatperioden beskriver de politiska ambitionerna för Båstads utveckling 
under fyra år. Programförklaringen ligger till grund för kommunens koncern
måljinriktningsmål som beslutas av Kommunfullmäktige. Dessa i sin tur är utgångspunkter 
när nämnder och verksamheter skapar sina mål och planer. 

Koncernmål/kommunfullmäktigemål: 
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Övergripande, allmänt formulerade, långsiktiga och har inriktningskaraktär. 
Målen är tvärsektoriella, så att kommunens alla nämnder ska kunna arbeta mot 
dem. 

Nämndsmål: 
Framtagna utifrån kommunfullmäktigemål och fastställs av nämnden 

Verksamhetsmåljstrategier/aktiviteter: 
Verksamhetens egna mål/strategier och aktiviteter som beslutas av förvalt
ningen 

Planer i flera nivåer 
Nämndsplan - verksamhetsplan för nämnder 
Nämndsplanen beskriver hur man planerar att bidra till måluppfyllelsen utifrån sitt uppdrag. 
Planen bör omfatta alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Beslut om planen tas i 
respektive nämnd/styrelse. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över 
övriga nämndernas planer. 

Verksamhetsplan - Förvaltningens plan 
I verksamhetsplanen beskriver tjänstemännen hur verksamheten bidrar till att nämndsmålen 
och kommunfullmäktigemålen uppnås. Planen innehåller även aktiviteter som verksamheterna 
prioriterar att genomföra 

Individuell utvecklingsplan 
Kommunens medarbetare har en nyckelroll i arbetet mot goda resultat. Varje år genomförs 
medarbetarsamtal då man går genom medarbetarens individuella utvecklingsplan och vad som 
ska prioriteras framöver. 

Kvalitetsstyrning (G) 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår på att vi arbetar systematiskt med att förbättra och 
kvalitetssäkra våra verksamheter utifrån grunduppdraget. Mål- och resultatstyrning sker en
ligt en kommungemensam modell, medan vi har olika kvalitetssystem för det systematiska 
kvalitetsarbetet nom våra olika verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet är integrerat 
med mål- och kvalitetsstyrning. I det ingår förutom att arbeta mot mål, även att följa lagar, för
ordningar och föreskrifter. Exempelvis är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS2011:9) gemensamma för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter inom LSS. 
Inom skolans område är det skollagen läroplaner och andra föreskrifter som styr. 

Arbetsflödet (H) 
Arbetet med styrning och ledning sker enligt principerna i SKR:s guide för planering, uppfölj
ning och åtgärder i kommunövergripande styrning. 
Arbetet med styrning och ledning sker både systematiskt enligt den fastställda årsplanen 
(budget, månads- och tertialrapporter samt årsredovisning, internkontroll) och vid behov, ex
empelvis genom rekommendationer från revisorer. 

Styrdokument 
För att styra och följa upp kommunens verksamheter är det viktigt med tydliga styrdokument. 
En del av styrdokument är lagstadgade medan andra väljer kommunen själv att ta fram. 
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Ett exempel på ett viktigt lagstadgat dokument är kommunens budget. Styrdokument kan 
också delas in i: 

Aktiverande styrdokument - syftar till utveckling och förändring (nämndsplan, 
miljöprogram mm.) 

Normerande styrdokument - handlar om regler (riktlinjer, policys m.m) 

I nyckeltalsdokumentet, som är en bilaga till nämndsplanen, finns hänvisning till aktuella pro
gram som är styrande parallellt med målen. 

Övrigt 
Utöver det som nämnds ovan pågår ett arbete med att utveckla budget- och målstyrningspro
cessen (årshjulet) så att de går i takt. Planen är att målstyrningsprocessen digitaliseras. Som 
verktyg kommer vi att använda målstyrningsmodulen i Hypergene. En medarbetare har in
ternrekryterats för denna uppgift. 

Målstyrningen behöver också ha ett tydligare koncernperspektiv, och en av första åtgärderna 
som behöver vidtas är att revidera ägardirektiven för Båstadhem 

Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Alla nämnder 
Alla verksamhetsområdeschefer 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
exempel på nämndsplan: Kommunstyrelsen 
exempel på nyckeltalsbilaga: Kommunstyrelsen 

Samråd har skett med: 
Erik Lidberg, kommundirektör 
Elisabet Edner, ekonomichef 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2020-06-10 25 av 43 

KS § 148 Dnr KS 000326/2020 - 905 

Bjäre Klimatkonsortium - Förslag till initial organisation 

Svenska Naturskyddsföreningens Bjärekrets - SNF Bjäre - tog ett initiativ 
hösten 2019 att etablera och utveckla Bjäre Klimatkonsortium. Konsortiet är en 
unik och lokal samverkansmodell som ska bidra till klimat- och miljöarbetet på 
Bjäre. Se bilagan "lägesrapport" från 2020-02-06 för pågående aktiviteter. En 
av de prioriterade aktiviteterna är att säkra ekonomiska medel för en 
översiktlig nulägesanalys av hur flödena av växthusgaser ser ut - avgränsat och 
exklusivt för Bjäre. Målet här är att få en gemensam bild av situationen som 
sedan kan diskuteras inom konsortiet för att kunna identifiera 
resultatorienterade aktiviteter. Ytterligare aktivitet är att utveckla en tydlig 
organisation för konsortiet. Framväxten och utvecklingen av konsortiet sker 
enligt en öppen modell där erhållna resultat ligger till grund för nästa steg i 
arbetet. SNF Bjäre, som tagit initiativet, föreslås fortsatt vara formell 
organisatorisk hemvist och koordinator för konsortiet/nätverket. 
Förväntningar på och från medlemmar i konsortiet kommer att konkretiseras 
och formuleras i dialog med de organisationer som idag visat intresse att vara 
med och bygga upp konsortiet. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg 2020-05-20, med 
tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara 
den formella organisatoriska hemvisten och koordinator för Bjäre 
klimatkonsortium. 
2. Kommunstyrelsen delfinansierar uppstarten av konsortiet med 
28.000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda anslag. 

Kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

Hans Grönqvist (BP): Avslag. Inte rätt att privatisera något som kan tolkas som 
myndighetsutövning. Kommunen har redan en miljöavdelning och en 
koordinator som gör miljöbokslut. Det finns myndigheter och länsstyrelse som 
arbetar med miljöfrågor. Om kommunen går in i denna verksamhet finns risken 
att det i framtiden kommer krav på mer ekonomiskt deltagande. 

Ingela Stefansson (S), Ebba Krumlinde (C), Gösta Sandgren (M) och 
Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

Proposition 

Beslut 

2020-06-10 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara 
den formella organisatoriska hemvisten och koordinator för Bjäre 
klimatkonsortium. 

2. Kommunstyrelsen delfinansierar uppstarten av konsortiet med 
28.000 kronor ur kommunstyrelsens oförutsedda anslag. 

Sida 

26 av 43 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Datum: 2020-05-20 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000326/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Bjäre Klimatkonsortium - Förslag till initial organisation 

Förslag till beslut 

1 (1) 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att SNF Bjäre ska vara den formella organisa
toriska hemvisten och koordinator för Bjäre klimatkonsortium. 

2. Kommunstyrelsen delfinansiera uppstarten av konsortiet med 28.000 kr ur Kommunstyrel
sen oförutsedda anslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Svenska Naturskyddsföreningens Bjärekrets - SNF Bjäre - tog ett initiativ hösten 
2019 att etablera och utveckla Bjäre Klimatkonsortium. Konsortiet är en unik och 
lokal samverkansmodell som ska bidra till klimat- och miljöarbetet på Bjäre. Se 
bilagan "lägesrapport" från 2020-02-06 för pågående aktiviteter. 

En av de prioriterade aktiviteterna är att säkra ekonomiska medel för en översiktlig nulägesa
nalys av hur flödena av växthusgaser ser ut - avgränsat och exklusivt för Bjäre. Målet här är att 
få en gemensam bild av situationen som sedan kan diskuteras inom konsortiet för att kunna 
identifiera resultatorienterade aktiviteter. 

Ytterligare aktivitet är att utveckla en tydlig organisation för konsortiet. Framväxten och ut
vecklingen av konsortiet sker enligt en öppen modell där erhållna resultat ligger till grund för 
nästa steg i arbetet. 

SNF Bjäre, som tagit initiativet, föreslås fortsatt vara formell organisatorisk hemvist 
och koordinator för konsortiet/nätverket. Förväntningar på och från medlemmar i konsortiet 
kommer att konkretiseras och formuleras i dialog med de organisationer som idag visat in
tresse att vara med och bygga upp konsortiet. 

Erik Lidberg, kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till: 
SNF Bjäre 
Ko mm undirektör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Organisation och finansiering 
2. Lägesrapport 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2020-06-10 

KS § 149 Dnr KS 000318/2020 - 600 

Förslag att ingå avtal kring samverkande familjerätt 
med socialförvaltningen i Helsingborgs stad 

27 av43 

Familjerättsverksamhet är en obligatorisk uppgift för kommuner att erbjuda 
sina invånare. Sedan några år så har ett antal mindre kommuner valt att ingå 
avtal med Helsingborgs stad gällande familjerätt, då det är sårbart och ofta 
avhängigt att en person har detta uppdrag i en liten kommun. När flera 
kommuner går samman i denna fråga så kan det familjerättsliga området 
stärkas och utvecklas, tillgängligheten ökar även under helg och utbudet av 
stödformer ökar i och med att resurser samlas vid en större enhet. 
Stödformerna erbjuds främst i familjerättsenhetens lokal i Helsingborg, men 
ombesörjer vid behov även sina tjänster på hemmaplan i Båstads kommun. 
Avtal är möjligt att ingå fr.o.m. 2020-10-01. 

Tjänsteskrivelse från tf. IoF-chefLena Täringskog daterad 2020-05-08. 

1. Ingå samverkansavtal gällande familjerätt med Helsingborgs stad. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal enligt ovan med 
Helsingborgs stad. 

Gösta Sandgren (M), Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till socialutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ingå samverkansavtal gällande familjerätt med Helsingborgs stad. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal enligt ovan med 
Helsingborgs stad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-08 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000318/2020 - 600 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag att ingå avtal kring samverkande familjerätt med socialförvalt
ningen i Helsingborgs stad 

Förslag till beslut 

1. Ingå samverkansavtal gällande familjerätt med Helsingborgs stad. 

2. Godkänna förslag till avtal enligt bifogat dokument. 

Sammanfattning av ärendet 

Familjerättsverksamhet är en obligatorisk uppgift för kommuner att erbjuda sina invånare. 
Sedan några år så har ett antal mindre kommuner valt att ingå avtal med Helsingborgs stad 
gällande familjerätt, då det är sårbart och ofta avhängigt att en person har detta uppdrag i en 
liten kommun. När flera kommuner går samman i denna fråga så kan det familjerättsliga om
rådet stärkas och utvecklas, tillgängligheten ökar även under helg och utbudet av stödformer 
ökar i och med att resurser samlas vid en större enhet. 

Stödformerna erbjuds främst i familjerättsenhetens lokal i Helsingborg, men ombesörjer vid 
behov även sina tjänster på hemmaplan i Båstads kommun. Avtal är möjligt att ingå fr.o.m. 
201001. 

Bakgrund 

Ett avtal om samverkande familjerätt regleras med stöd av socialtjänstlagens 2 kap 5 § 
och innebär inte att Båstads kommun överlåter det övergripande och yttersta ansvaret för 
verksamheten till annan kommun. 

Förslaget har sin grund i att samverkan ska vara till ömsesidig nytta för att utveckla och stärka 
det familjerättsliga perspektivet i respektive kommun och att det ska gagna kommunens invå
nare. En gemensam drift möjliggör att långsiktigt säkerställa kontinuitet, kompetensförsörj
ning, barnperspektiv, likabehandling, rättssäkerhet och god kvalitet i den familjerättsliga verk
samheten. 

Förslaget innebär att verksamhetsområdet familjerätt med vissa avgränsningar som kvarstår i 
hemkommunen, överlämnas till värdkommunen Helsingborgs stad. Se bifogat förslag till avtal. 

Båstads kommun åtar sig att utge ersättning motsvarande nuvarande bemanning till värd
kommunen, att ge behörighet till verksamhetssystem samt att tillhandahålla lokal för besök 
som sker i Båstad. 
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Aktuellt 

Familjerätten i Båstad bedrivs idag med kvalitet av kompetent personal, vilket är av stor vikt 
att poängtera. Våra möjligheter att anpassa stödet efter invånares önskemål är dock begrän
sade, såväl till bredd och tillgänglighet. Den samverkande familjerätten i Helsingborg erbjuder 
stöd även under helger, vilket har visat sig vara tilltalande för föräldrar som ofta har överläm
ning av barnen under helger. 

Det som även är tilltalande är att det förebyggande perspektivet är klart uttalat, att förekomma 
konflikter mellan parterna är en prioriterad del av arbetet. Värdkommunen erbjuder därför 
medhandläggning då ärendet uppkommer vilket har visat sig haft en positiv inverkan på att 
förhindra långdragna konflikter mellan föräldrar. Barnperspektivet är klart uttalat i verksam
hetens olika delar. 

Representanter från individ och familjeomsorgen har genomfört studiebesök vid familje
rättsenheten i Helsingborg och fått information via verksamhetschef Lisbeth Davidsson. Stu
diebesöket visade bredden av stödinsatser som kan erbjudas Båstad kommuns invånare samt 
fick vi även ta del av utvecklingstankar som är möjliggöra att genomföra ju fler kommuner som 
ingår i samverkansavtalet. 

Personal 

Vid ett eventuellt avtal ska arbetsrättsliga regler gälla. Befintliga medarbetare i Båstad går inte 
med automatik över till värdkommunen, utan ska erbjudas likvärdigt arbete i hemkommunen. 
Befintliga medarbetare har under våren informerats om att det finns tankar om att ingå sam
arbetsavtal gällande Familjerätten. Risk och konsekvensanalys och handlingsplan har upprät
tats som innehåller planering kring berörda medarbetares fortsatta uppdrag. Berörda medar
betare har uttryckt önskan om att familjerätten ska finnas kvar i Båstad samt att även om an
ställning kvarstår så blir arbetsuppgifterna förändrade . 

Ekonomi 

Ersättningen är baserad på hemkommunens bemanningsgrad för familjerättsärenden, vilket i 
praktiken är 1,0 eftersom uppgifter som ingår inom ramen för avgränsningen kvarstår hos 
socialsekreterare som finns inom hemkommunen. Kostnaden för umgängesstöd utgår från 
faktisk kostnad, kostnader för tolk motsvarande faktisk kostnad ersätts av hemkommunen. 
Kostnaden revideras årligen till följd av sedvanlig löne- och prisuppräkning, se i övrigt bifogat 
avtalsförslag. Fakturering sker ett halvår i förskott. 

Uppföljning 

Båstad kommun har rätt att följa upp verksamheten och värdkommunen är då skyldig att med
verka. Vid eventuella klagomål så utreder värdkommunen dessa. Årlig verksamhets berättelse 
upprättas av värdkommunen och 2 gånger per år genomförs samverkansmöten med behöriga 
företrädare för respektive nämnd. 

Sammanfattande konklusion 

Under det senaste decenniet har mindre kommuner i allt större utsträckning sett behovet av 
samverkan inom flera olika områden, vilket även är ett uppmärksammat behov i Båstad. Invå
nare ställer krav på en hög servicenivå och tillgänglighet, samtidigt som kommunerna strävar 
efter effektivitet och minskad sårbarhet inom områden där uppdraget är begränsat. 



3 (3) 

Omvärlds bevakning med andra samverkande kommuner har skett, där samtliga uttrycker en 
hög grad av nöjdhet och beredvillighet hos värdkommunens verksamhet. De uppger även att 
en befarad missnöjdhet från invånarna att behöva ta sig till Helsingborg för att få stödet, helt 
har uteblivit. I stället uttrycker berörda föräldrar att de upplever en högre grad av anonymitet, 
då besöket inte sker vid den lokala socialtjänsten. Det är få som efterfrågar att värdkommu
nens personal ska ta sig till hemkommunen, men när detta sker så genomförs det enligt föräld
rarnas önskemål. 

Slutligen är barnperspektivet det viktigaste i sammanhanget, vilket genomgående är temat i 
beskrivningen av värdkommunens olika stödformer och som väger tungt i avgörandet av sam
verkan eller ej. 

Lena Täringskog 
Tf chef Individ och familj 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschef vård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 
Ekonom 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om samverkande familjerätt 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

DnrKS000334/2020-900 

Uppföljning av intern kontroll tertial 12020 för 
individ- och familjeomsorgen 

Sida 

28 av 43 

Beskrivning av ärendet En intern kontrollplan för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde 
ska upprättas och beslutas av nämnden varje år. Individ- och familjeomsorgen 
presenterade förslag för utbildningsnämnden, vilket antogs där. De delar som 
berör individ- och familjeomsorgen överflyttas nu till kommunstyrelsens 
socialutskott för uppföljning och redovisning. Intern kontroll avseende 
ekonomiskt bistånd har sedan tidigare legat under kommunstyrelsens 
ansvarsområde och redovisats där. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från tf. IoF-chef Lena Täringskog daterad 2020-05-15, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag Ta till sig rapporteringen och lägga den till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ta till sig rapporteringen och lägga den till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-15 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000334/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppföljning av Intern kontrollplan tertial 1 avseende individ och famil
jeomsorg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar till sig rapporteringen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
En intern kontrollplan för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde ska upprättas och 
beslutas av nämnden varje år. Individ och familjeomsorgen presenterade förslag till Utbild
ningsnämnden, vilken antogs där. De delar som berör individ och familjeomsorgen överflyttas 
nu till kommunstyrelsens socialutskott för uppföljning och redovisning. Intern kontroll avse
ende ekonomiskt bistånd har sedan tidigare legat under kommunstyrelsens ansvarsområde 
och redovisats där. 

Bakgrund 
I reglementet för intern kontroll stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta an
svaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. 

Aktuellt 
Individ och familjeomsorgen blev under 2019 föremål för granskningar av såväl Inspektionen 
för vård och omsorg samt revisionen. Där uppdagades det ett antal brister som ligger till grund 
för att antagen handlingsplan kommer att kompletteras med ytterligare kontrollpunkter. Tidi
gare har dessa kontrollpunkter varit ytterst få som inför 2020 kompletterades med någon 
punkt. I nuläget kontrolleras placeringar av vuxna och barn inom Individ och familj samt hand
läggningstider. Med anledning av byte av verksamhetssystem, så saknas möjlighet att i nuläget 
ta ut informationen ur systemet. Dessa kommer därför att redovisas vid tertial 2. Inom ekono
miskt bistånd hade kontrollerna av utbetalningar inte hunnits med till sista april. De genom
förs just nu och kan redovisas vid nästa socialutskott i juni. 

Lena Täringskog 
Tf IoF chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Tf IoF chef 
Kommunrevisionen 
Ekonomiavdelningen 
Kansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000333/2020 - 905 

Verksamhetsuppföljning tertial 12020 för 
individ- och familjeomsorgen 

Sida 

29 av 43 

Beskrivning av ärendet Det första tertialet har inneburit en period av att bemanna verksamheten 
samtidigt som ett aktivt arbete har genomförts för att utifrån handlingsplanen 
åstadkomma förbättringar gällande såväl ledning och styrning, rutiner och 
arbetsmiljö. Revisionen har under perioden presenterat sin rapport, som 
innebär ytterligare definierade problemområden som ska tillföras 
handlingsplanen och genomföras. Inspektionen för vård och omsorg återkom 
med ett godkännande av åtgärder vidtagna med anledning av lex Sarah
utredningen, de avslutar ärendet men kommer att följa upp om vidtagna 
åtgärder får den effekt som åsyftats. Verksamheten har framfört ett önskemål 
om att den fortsatta tillsynen ska ske i form av dialogmöten, där även 
socialsekreterare kan delta och tillföra ett lärande för individ- och 
familjeomsorgen. Arbetet med att skapa ett lagenligt ledningssystem har 
påbörjats och kommer att fortlöpa under hela året samt under 2021. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från tf. IoF-chefLena Täringskog daterad 2020-05-15, 
med tillhörande bilaga. 

1. Godkänna verksamhetsredovisningen och lägga den till handlingarna. 
2. Godkänna att vissa kontrollpunkter redovisas vid senare tillfälle, juni 
och september. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna verksamhetsredovisningen och lägga den till handlingarna. 

2. Godkänna att vissa kontrollpunkter redovisas vid senare tillfälle, juni 
och september. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-15 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000333/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens socialutskott 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg tertial 1 

Förslag till beslut 

1. Godkänna verksamhetsredovisningen och lägga den till handlingarna. 
2. Godkänna att vissa kontrollpunkter redovisas vid senare tillfälle, juni och september. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Det första tertialet har inneburit en period av att bemanna verksamheten samtidigt som ett 
aktivt arbete har genomförts för att utifrån handlingsplanen åstadkomma förbättringar gäl
lande såväl ledning och styrning, rutiner och arbetsmiljö. Revisionen har under perioden pre
senterat sin rapport, som innebär ytterligare definierade problemområden som ska tillföras 
handlingsplanen och genomföras. Inspektionen för vård och omsorg återkom med ett godkän
nande av åtgärder vidtagna med anledning av lex Sarah-utredningen, men fortsätter sin tillsyn 
under det kommande året för att tillse att verksamheten genomför det förbättringsarbete som 
krävs. Den fortsatta tillsynen ska ske i form av dialogmöten, där även socialsekreterare kan 
delta och tillföra ett lärande för individ och familjeomsorgen. Arbetet med att skapa ett lagen
ligt ledningssystem har påbörjats och kommer att fortlöpa under hela året samt under 2021. 

Bakgrund 
Klicka här för att ange text. Individ och familjeomsorgen har genomfört en ny organisation och 
fokuserar på det förebyggande perspektivet, för att så långt som är möjligt fånga upp behov av 
stöd i ett tidigt skede. Placeringarna ökade markant under 2019, vilket påverkar den negativa 
prognos som redovisas i rapporten. En del av dessa har kunnat avslutas under tertialen, vilket 
vi fortsättningsvis fokuserar på även framöver. Utifrån kraven från Inspektionen för vård och 
omsorg gällande brister i handläggning, ledning och styrning, så togs handlingsplan fram avse
ende bemanningskrav för att komma tillrätta med detta. Kommunfullmäktige beslutade att 
tilldela detta utökade anslag, med start 1juli2020 och därefter på helårsbasis 2021-2022. 
Handlingsplanen var enbart kopplad till att säkerställa IVO:s krav och därför har sedan ett äs
kande avseende placeringskostnader utöver budget gjorts till Utbildningsnämnden. 
Pandemin/covid 19 påverkar redan i nuläget utfallet av ekonomiskt bistånd och kommer med 
all sannolikhet att öka framöver och kvarstå över en längre tid. Vi följer ärendeantal och kost
nadsutveckling noggrant, för att se effekten över tid. Vi ser även påverkan inom 
vuxen/missbruk- en uttalad psykisk ohälsa över den situation som råder. Även anmälningar 
rörande oro för barn har ökat. Individ och familjeenheten har behov av resurser för att komma 
tillrätta med såväl tidigare bris-ter som för nya tillkommande behov, resurser som verksam
heten kommer att förvalta väl för att erbjuda invånaren stöd med kvalitet. 

Lena Täringskog, Tf chef individ och familj 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefvård och omsorg samt individ och familjeomsorg 
Tf chef IoF 
IT-chef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Verksamhetsuppföljning T1 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-06-10 

KS § 152 Dnr KS 000366/2020 - 600 

Uppdrag till förvaltningen gällande målstyrning inom 
individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet Förslag till uppdrag till förvaltningen gällande målstyrning. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsens socialutskott 2020-05-27. 

Socialutskottets förslag Ge förvaltningen i uppdrag att senast den 1september2020 komma med 
förslag på tre till fem smarta, relevanta och mätbara mål som sedan ska 
redovisas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ge förvaltningen i uppdrag att senast den 1 september 2020 komma med 
förslag på tre till fem smarta, relevanta och mätbara mål som sedan ska 
redovisas. 

Sida 

30 av 43 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-06-10 31av43 

KS § 153 Dnr KS 000337 /2020 - 906 

Budgetuppföljning 2020-04-30 för Båstads kommun 

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. 
Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på+ 7,3 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 9, 7 mkr. Bedömningen för helåret 2020 är att 
kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen inte kommer att uppfylla något utav kommunfullmäktige fast
ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att 
kommunens överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Med ett prognostiserat resultat på 7,3 mkr uppgår överskottet till 
0,9 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) ska finansieras till 50 
procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. Investeringarna be
räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-20, med tillhörande 
bilaga. 

1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 
3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta 
handlingsplaner inklusive tidsplan för att nå budget i balans. 

Ekonomichef Elisabet Edner, vård- och omsorgschef Christin Johansson och 
tf. IoF-chef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 

3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta 
handlingsplaner inklusive tidsplan för att nå budget i balans. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-19 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000337 /2020 - 906 

Budgetuppföljning 2020-04-30 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Budgetuppföljning per 2020-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2020-04-30. 

1 (1) 

3. Nämnder med avvikelse uppdras att inkomma med beloppsatta handlingsplaner inklusive 
tidsplan för att nå budget i balans. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per 2020-04-30. Resultatet för helå
ret beräknas bli ett överskott på+ 7,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 9, 7 mkr. 

Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla något utav kommunfullmäktige fast
ställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens överskott 
ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat 
resultat på 7,3 mkr uppgår överskottet till 0,9 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) 
ska finansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras inte uppfyllas. Investeringarna 
be-räknas kunna täckas till 45 procent av skattemedel. 

Bakgrund 
Under flera års tid har förvaltningen instruerats att inkomma med handlingsplaner vid budget
avvikelser i samband med tertialboksluten, vilket inte har skett i önskad omfattning. Inför 
tertialbokslutet poängterades för nämnder och förvaltningen behovet av handlingsplaner och 
åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. Inkomna handlingsplaner är återgivna i verksamhets berät
telserna. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2020-04-30 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör Erik Lidberg 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000859 /2019 - 902 

Anställning av kommundirektör för Båstads kommun 

Sida 

32 av 43 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tillsätter Kommundirektören som är tillika förvaltningschef 
och högsta tjänsteperson i Båstads kommun. För rekryteringsprocessen 
upphandlades rekryteringsbolaget Tarasso. I rekryteringsprocessen har, utöver 
kommunstyrelsens ordförande och HR-chefen, ledamöter från 
kommunstyrelsens arbetsutskott KS au, fackliga parter från centrala 
samverkansgruppen, CESAM och verksamhetsområdeschefer deltagit. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2020-06-10, med tillhörande 
bilaga. 

Förvaltningens förslag Charlotte Rosenlund Sjövall anställs som Kommundirektör för 
Båstads kommun från och med 1september2020. 

Föredragande HR-chef Philipp Seuffer och Håkan Olsson från Tarasso AB föredrar ärendet. 

Yrkande Gösta Sandgren (M), Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M), 
Ebba Krumlinde (C), Birgitte Dahlin (L) och Bo Wendt (BP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Charlotte Rosenlund Sjövall anställs som Kommundirektör för 
Båstads kommun från och med 1 september 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-10 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000859 /2019-902 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Anställning av Kommundirektör för Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Charlotte Rosenlund Sjövall som Kommundirektör för 
Båstads kommun från och med 1 september 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tillsätter Kommundirektören som är tillika förvaltningschef och högsta 
tjänsteperson i Båstads kommun. 

För rekryteringsprocessen upphandlades rekryterings bo laget Tarasso (se DNR: KS 
000859 /2019-902). 
I rekryteringsprocessen har utöver Kommunstyrelsens ordförande och undertecknad, ledamö
ter från Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU, fackliga parter från centrala samverkans
gruppen, CESAM och verksamhetsområdeschefer deltagit. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Nuvarande Kommundirektör är anställd till och med 2020-12-31. Enligt kommunallagen kan 
endast en Kommundirektörer vara anställd, därför kommer nuvarande Kommundirektör att 
avslutas per 2020-08-31 och erhålla ett nytt anställningsavtal som senior konsult/rådgivare 
under perioden 2020-09-01-2020-12-31. Överstigande lönekostnaden på ca. 490.000 kr inklu
sive arbetsgivaravgifter belastar kommunstyrelsens utfall 2020 och omprioriteringar inom 
befintlig budget görs. 

Beslutet ska expedieras till: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
CESAM protokoll samverkansbeslut 

Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 
Central samverkansgrupp, CESAM 
Verksamhetsområdeschefer 
Tarasso AB, rekryterings bolag 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000329/2020 - 900 

Uppföljning av intern kontroll tertial 12020 
för kommunstyrelsen 

Sida 

33 av 43 

Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 
för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för 
intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår 
att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från 
nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. Kommunstyrelsen 
ansvarar likt övriga nämnder för återrapporteringen av den interna 
kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen 
har. Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda 
kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan 
för Tl 2020. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-20, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag Återrapporteringen av T1 2020 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Arbetsutskottets förslag 1. Återrapporteringen av Tl 2020 års interna kontrollplan för 
kommunstyrelsen godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en handlingsplan för att få 
de gula kontrollmomenten gröna. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Återrapporteringen av T1 2020 års interna kontrollplan för 
kommunstyrelsen godkänns. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en handlingsplan för att få 
de gula kontrollmomenten gröna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2020-05-18 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: KS 000329 /2020 - 900 

Återrapportering av intern kontroll T12020 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Återrapporteringen av Tl 2020 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

Bakgrund 

1 (1) 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. I reglementet för intern kontroll (reviderat 
av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet 
från uppföljningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med ut
gångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för återrapporteringen av den interna kon
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens reglemente 
framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har. Förvaltningen har sammanställt resulta
tet från de genomförda kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontroll
plan för Tl 2020. 

Lena Törnros, ekonom och Elisabet Edner, ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Återrapportering av intern kontroll Tl 2020 för kommunstyrelsen 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-06-10 34 av 43 

KS § 156 Dnr KS 000239 /2020 - 905 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 

I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 
uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. I konsortialavtalet § 7 återfinns att 
samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har 
be-slutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att 
ställa borgen som en del i avtalet. I§ 7 står även att "Beslut om att begära 
utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av bolagsstämman. Ett 
sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två tredjedelar av 
de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan 
begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För att undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att 
inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram". 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-20, med tillhörande 
bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 
38 000 000 kr till 48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader 
för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld utöka borgen om 
38 000 000 kr till 48 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader 
för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

usterandes si naturer 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000338/2020 - 905 

Utökat låneutrymme 2020 

Sida 

35 av 43 

Beskrivning av ärendet För att säkra kommunens likviditet föreslås en utökning av låneutrymmet 
med 100 mkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Beslutat utrymme för upplåning utökas från 130 mkr till 230 mkr år 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-06-10 

KS § 158 Dnr KS 000352/2020 - 905 

Ansökan om amorteringsfri het från Båstad tennissällskap 
under 2020-2021 

36 av 43 

Båstads Tennissällskap har inkommit med en förfrågan om att få uppehåll 
med amorteringen av sitt lån till kommunen under 2020 och 2021. Lånet är 
idag 4 017 000 kr och föreningen amorterar 206 000 årligen. Restriktionerna 
för den pågående Coronapandemin har drabbat föreningen hårt och stora 
delar av deras verksamhet har ställts in. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-05-25, med tillhörande 
bilaga. 

Godkänna Tennissällskapets förfrågan om amorteringsfrihet under 2020 på 
föreningens lån till kommunen. Halvera amorterings beloppet på föreningens 
lån under 2021. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna Tennissällskapets förfrågan om amorteringsfrihet under 2020 på 
föreningens lån till kommunen. Halvera amorterings beloppet på föreningens 
lån under 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-05-25 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000352/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Ansökan om amorteringsfrihet från Båstad tennissällskap under 2020-
2021 

Förslag till beslut 

Godkänna Tennissällskapets förfrågan om amorteringsfrihet under 2020 på föreningens lån till 
kommunen. Halvera amorteringsbeloppet på föreningens lån under 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads Tennissällskap har inkommit med en förfrågan om att få uppehåll med amorteringen 
av sitt lån till kommunen under 2020 och 2021. Lånet är idag 4 017 000 kr och föreningen 
amorterar 206 000 årligen. Restriktionerna för den pågående Coronapandemin har drabbat 
föreningen hårt och stora delar av deras verksamhet har ställts in. 

Bakgrund 
Den 1:e januari 2004 sålde kommunen sina byggnader i drivananläggningen till Båstad-Malens 
Tennissällskap. Tennissällskapet har därefter (2005) överlåtit byggnaderna till ett av förening
en ägt aktiebolag, "Drivan Tennis Fastighets AB". För att finansiera föreningens köp av kom
munens byggnader gav kommunen ett lån till föreningen på 5,15 mkr. Lånet skulle enligt skul
debrevet vara amorteringsfritt de två första åren 2004-2005. Sedermera har ytterligare amor
teringsfrihet beviljats i två omgångar under perioden 2007-07-01 till 2010-06-30 samt under 
perioden 2011-01-01 till och med 2015-12-31. Sammantaget har föreningen under hela peri
oden sedan 2004 amorterat till ett sammanlagt belopp av 1133 tkr på lånet och nuvarande 
låneskuld uppgår därmed till 4 017 tkr. Kommunen har även sedan tidigare gott i borgen för 
ett lån som Drivan Tennis och Fastighets AB förnärvarande har hos Swedbank. Det lånet och 
kommunens borgensansvar uppgick i december 2019 till drygt 0,8 mkr. 

Aktuellt 
Båstads tennissällskap har inkommit med en begäran om att få det lån som kommunen givit till 
föreningen amorteringsfritt under 2020-2021. Nyligen avslog kommunen en begäran från Bå
stad ridklubb om att ge dem amorteringsfritt på sitt lån men hänvisning till det låga ränteläget. 
Det låga ränteläget har en mindre påverkan i jämförelse med hur Corona pandemin och de re
striktioner som har följt har drabbat föreningen. Undertecknad föreslår att godkänna förening
ens begäran om amorteringsfrihet under 2020 för att sedan halvera amorterings beloppet un
der 2021 för att där efter återgå till 206 tkr per år. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Båstads tennissällskap 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Begäran om amorteringsfrihet av lån 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-10 

KS § 159 Dnr KS 000291/2020 - 905 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
-AV Media Skåne 

37 av 43 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut 

AV Media Skåne. AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 
12 medlemskommuner och ytterligare ett tiotal kommuner. AV Media är 
en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för att 
inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa 
givande undervisning. Direktionen för kommunalförbundet har översänt 
bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt även revisionsberättelse 
med en hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Föregående 
års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-04-07, med tillhörande 
bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-28. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 
2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000410/2020 - 905 

lnvesteringsbudget 2021 och plan 2022-2025 

Beskrivning av ärendet Beslut om investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-06-09, 
med tillhörande bilaga. 

Sida 

38 av 43 

Förvaltningens förslag 1. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering 
av statlig infrastruktur uppgår till 279 020 tkr för 2021, 269 851 tkr för 2022, 
245 466 tkr för 2023, 95 700 tkr för 2024 och 54 400 tkr för 2025 i enlighet 
med bilagt dokument. 
2. Kommunens inriktningsmål hålls oförändrade för kommunkoncernen. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner, teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Notering Centerpartiet och Bjärepartiet deltar inte i beslutet. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M), Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 279 020 tkr för 2021, 
269 851 tkr för 2022, 245 466 tkr för 2023, 95 700 tkr för 2024 och 
54 400 tkr för 2025 i enlighet med bilagt dokument. 

2. Kommunens inriktningsmål hålls oförändrade för kommunkoncernen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för juni 2020 godkänns. 

Sida 

39 av 43 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-10 40 av 43 

KS § 162 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

a). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-28 - Justering av 
skolpeng för barnomsorg och grundskola 2019 samt 2020. 

b). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-04-28 - Överlämnande av 
utbildningsnämndens ansvarsområde gällande individ- och familjeomsorgen. 

c). Protokoll nr. 3 2020 - Styrelsen för Båstadhem AB. 

d). Protokoll fört vid årsstämma i Båstadhem AB 2020-05-07. 

e). Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för 
Båstadhem AB 2020-05-07. 

f). Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR AB 2020-04-17. 

g). Protokoll - Styrelsemöte 2 i NSR AB 2020-04-17. 

h). Protokoll - Konstituerande möte - Styrelsemöte 3 i NSR AB 2020-04-17. 

i). Protokoll -Årsstämma i Vera Park Circularity AB 2020-04-17. 

i). Protokoll - Styrelsemöte 2 i Vera Park Circularity AB 2020-04-17. 

k). Protokoll - Konstituerande möte - Styrelsemöte 3 i Vera Park AB 
2020-04-17. 

1) . Protokoll Nr 2 2020 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
2020-04-16. 

m). Skrivelse - Beslut om att neka delårsboende hemtjänst med anledning 
av extraordinär situation - covid-19. 

n). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-05-13 
- Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 april 2020, 
delårsbokslut för första tertialen 2020. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-06-10 41av43 

o). Årsredovisning 2019 - Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

p). Årsredovisning 2019 - Sydvatten AB. 

q). Protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2020-05-27 - Svar på väckt 
ärende om skyddsutrustning inom vården. 

r). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 
- Ekonomisk månadsuppföljning januari-april 2020 samt utökat 
uppföljningsnyckeltal. 

s). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-05-25 
- Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 för vård- och omsorgnämnden 
samt uppföljning av nämndsplanen. 

t). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-05-26 
- Driftsbudget 2021 Barn och skola. 

u). Protokollsutdrag från socialutskottet 2020-05-27 - Uppföljning avseende 
individ- och familjeomsorgen. 

v) . Protokollsutdrag från socialutskottet 2020-05-27 - Information om 
Inspektionen för vård och omsorgs pågående tillsyn av Barn och unga-enheten 
inom individ- och familjeomsorgen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

DnrKS000887/2019-900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegations beslut: 

Sida 

42 av 43 

· Delegationsbeslut - Individ och familj 2020-04-01 - 2020-04-30. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 164 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-10 

Dnr KS 000168/2020 - 903 

Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

Sida 

43 av43 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende på sammanträdet. Kommunstyrelsen behöver inom kort kalla 
till ett extra sammanträde för att behandla ärendet om ställplatser på 
Prästlidens parkering som utgick på dagens möte. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Extra sammanträde med kommunstyrelsen äger rum onsdagen den 
17 juni 2020 kl. 09.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


