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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2020-08-19 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 08.30-11.45. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande,§§ 171-185 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
UlfJiewertz (M), ledamot 
Ninni Markow (M), tjg. ers. för Gösta Sandgren (M) 
Thomas Nerd (S), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 
Uno Johansson (C), ledamot 
Krister Lilja (KD), ej tjänstgörande ersättare,§§ 171-185. 
Erik Lid berg, kommundirektör, §§ 171-185. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Bo Wendt. Ersättare: Inge Henriksson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2020-08-19 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2020-08-22 till och med 2020-09-13 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Henrik Andersson 

Sida 

1av23 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-19 

KS § 171 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 172 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 173 Dnr KS 000456/2020 - 412 
Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende 
Ängelholm Helsingborg Airport 

KS § 174 Dnr KS 000890/2019 - 900 
Informationsärenden 

KS § 175 Dnr KS 000423/2020 - 350 
Yttrande över Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 

KS § 176 Dnr KS 000632/2019 - 200 
Upphävande av planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslövs Herrgård) 

KS § 177 Dnr KS 000426/2020 - 300 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:14 m. fl, Tuvelyckan etapp 2, område A, B och C 
- Beslut om samråd 

KS § 178 Dnr KS 000321/2020 - 800 
Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 

KS § 179 Dnr KS 000403/2019 - 100 
Svar på motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

KS § 180 Dnr KS 000427 /2020 - 600 
Hyresavtal för provisoriska moduler på Östra Karups skola 

KS § 181 Dnr KS 000300/2018 - 902 
Översyn och revidering av Personalpolitiskt program för Båstads kommun 

KS § 182 Dnr KS 000474/2020 - 905 

Sida 

2 av 23 

Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne from 2021 
(Skånes kommuner from oktober 2020) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-19 

KS § 183 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 184 
Delgivningar 

Dnr KS 000880/2019 - 900 

KS § 185 Dnr KS 000887 /2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS § 186 Dnr KS 000555/2020 - 600 
Hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket 2 LVU 

usterandes si naturer 

Sida 

3 av 23 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 4av23 

KS § 171 DnrKS000888/2019-900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson. 

3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 21 augusti 2020 kl. 14.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-19 

Dnr KS 000889 /2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 23 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Kort diskussion kring artikel i senaste Dagens Samhälle från Ljungby kommun 
avseende sänkta ambitioner inom socialförvaltningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 6 av 23 

KS § 173 Dnr KS 000456/2020 - 412 

Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. 
avseende Ängelholm Helsingborg Airport 

Beskrivning av ärendet Ängelholm Helsingborg Airport drivs av Ängelholms Flygplats AB. Flygplatsen 
innehar flygplatscertifikat och är godkänd av Transportstyrelsen. Ägaren till 
flygplatsbolaget har fattat beslut om att lägga ned driften av flygplatsbolagets 
verksamhet. Anledningen till detta är coronapandemin. Det finns behov av 
kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsingborg Airport. För att 
bidra till regionens utveckling och tillväxt samt för att främja social och 
territoriell sammanhållning är det av vikt att flygtrafik till och från flygplatsen 
säkerställs. Mot denna bakgrund föreslås sju kommuner i Familjen Helsingborg 
att trygga flygplatsens fortlevnad. 

Ett ägarbolag har bildats där de sju kommunerna föreslås vara delägare. 
Ägarbolaget föreslås köpa samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB. 
Ägarkommunernas inbördes förhållanden regleras i ett aktieägaravtal. 
Bolagsordningar för såväl ägarbolaget som flygplatsbolaget har upp-rättats. 
Därtill har ett initialt ägardirektiv för flygplatsbolaget tagits fram. Ängelholms 
Flygplats AB åläggs vidare att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från 
Ängelholm Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. 
Ägarbolaget åtar sig att täcka eventuella förluster som uppkommer i 
flygplatsbolaget med anledning av detta. Ägarkommunerna åtar sig att täcka 
eventuellt underskott i ägarbolaget. För 2020 kan flygplatsbolaget få särskilt 
stöd av kommunerna på grund av coronapandemin. Maximalt kan Båstads 
kommun komma att utge 4 995 000 kronor. Beloppet inkluderar förvärv av 
andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade 
till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin 
samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida 
förluster i flygplatsbolaget. 

För att det lokala näringslivet i Båstads kommun ska bli delaktiga och få insyn i 
flygplatsverksamheten, har en avsiktsförklaring upprättats där kommunen 
avyttrar 49 procent av sitt innehav till Båstad Turism och Näringsliv. 
Köpeskillingen är 10 kr /aktie och motsvarar det pris som Båstads kommun har 
betalat. Köpet avser 488 aktier ( 49 procent av 995 aktier) för totalt 4 888 kr. 
Båstad Turism och Näringsliv tillträder också aktieägaravtalet, vilket bland 
annat innebär att de på begäran ska utge maximalt 2 44 7 550 kronor. Därmed 
minskar Båstads kommun sitt åtagande med samma belopp. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Notering 

Protokollsanteckning 

2020-08-19 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg 2020-08-11, med 
tillhörande bilagor. 

7 av 23 

1. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 9, 95 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB för en köpeskilling om 9 951 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed godkänna 
att kommunen maximalt utger 4 995 000 kronor i enlighet med upprättat 
förslag. 
2. Att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och 
rörelsekapital i motsvarande mån. 
3. Att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 2 985 
192 kronor (motsvarande 9,95 procent av 30 miljoner kronor) . 
4. Att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp 
till maximalt 199 013 kronor (motsvarande 9,95 procent av 2 miljoner kronor). 
5. Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB. 
6. Att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. 
7. Att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030. 
8. Att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 
Ängelholms Flygplats AB. 
9. Att godkänna att 49 procent av Båstads kommuns aktieinnehav i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB säljs till Båstads Turism och Näringsliv, 
motsvarande 488 aktier, i enlighet med avsiktsförklaring 2020-08-11. 
10. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Senior rådgivare från Helsingborgs stad Renee Mohlkert föredrar ärendet. 

Datumet i avsiktsförklaringen under beslutspunkt 9 ska vara 2020-08-17. 

Birgitte Dahlin (L) lämnar in följande protokollsanteckning i ärendet: Vid 
översyn av Ägardirektiv i enlighet med tjänsteskrivelsen förtydligas punkten 
2.3 så att de tre områdena tydligt framgår: -Utveckling i samverkan, -Miljö och 
-Samhällsansvar. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2020-08-19 8 av 23 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med 
kommundirektören att förvärva 9, 95 procent av aktierna i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB för en köpeskilling om 9 951 kronor och 
tillträda upprättat förslag till aktieägaravtal samt i samband därmed 
godkänna att kommunen maximalt utger 4 995 000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag. 

2. Att finansiering sker genom att belasta kommunens resultat och 
rörelsekapital i motsvarande mån. 

3. Att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB upp till maximalt 2 985 
192 kronor (motsvarande 9,95 procent av 30 miljoner kronor) . 

4. Att ställa borgen för lån i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB upp 
till maximalt 199 013 kronor (motsvarande 9,95 procent av 2 miljoner 
kronor). 

5. Att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB. 

6. Att ge firmatecknare för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB i 
uppdrag att ingå upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. 

7. Att ålägga Ängelholms Flygplats AB att tillhandahålla tjänst av allmänt 
ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030. 

8. Att godkänna upprättade förslag till bolagsordning och ägardirektiv för 
Ängelholms Flygplats AB. 

9. Att godkänna att 49 procent av Båstads kommuns aktieinnehav i Ängelholm 
Helsingborgs Flygplats Holding AB säljs till Båstads Turism och Näringsliv, 
motsvarande 488 aktier, i enlighet med avsiktsförklaring 2020-08-17. 

10. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

I usterandes si naturer 



UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 

KS § 174 Dnr KS 000890/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

Beslut 

a). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Christofer Thoren, 
Christin Johansson och Erik Lid berg). 

b). Översyn av Båstads kommuns näringslivspolicy: Kort lägesrapport 
(Erik Lidberg och Johan Olsson Swanstein). 

c). Uppstart avseende Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov 
(Klara Harmark-Peters). 

d). Kort diskussion kring artikel i senaste Dagens Samhälle från Ljungby 
kommun avseende sänkta ambitioner inom socialförvaltningen. Hans 
Grönqvist (BP) och Claes Sjögren (BP) väcker ärendet på sammanträdet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

9 av 23 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2020-08-19 

KS § 175 Dnr KS 000423/2020 - 350 

Yttrande över Region Hallands trafikförsörjningsprogram 
2020-2024 

10 av 23 

Beskrivning av ärendet Region Halland har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för 
2020-2024 med utblick mot 2050 som är på samråd till 7 september 2020. 
Båstads kommun har i samverkan med Laholms kommun och Halmstads 
kommun tagit fram ett delvis gemensamt samrådsyttrande i syfte att belysa 
frågor som är viktiga för våra kommuner ur ett mellanregionalt och 
mellankommunalt perspektiv. Båstads kommun har även kompletterat det 
kommungemensamma yttrandet med ytterligare synpunkter. I yttrandet tas 
trafikeringen av Västkustbanan och Markarydsbanan upp, men även betydelsen 
av en framtida fast förbindelse Helsingborg-Helsingör och det starka 
kollektivtrafikstråket Laholm-M ellbystrand-Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-06-12, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Att godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns 
samrådsyttrande på Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 och 
att detta expedieras till Region Halland. 

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns 
samrådsyttrande på Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 och 
att detta expedieras till Region Halland. 
2. I Båstads kommuns yttrande ska det framgå att Båstads kommun motsätter 
sig en möjlig avveckling av krösatågstrafiken längs Halmstad-Nässjö järnväg. 
Resonemanget är att med en framtida höghastighetsjärnväg i Värnamo är det 
bra att upprätthålla person tågstrafiken längs järnvägen och att kunna bibehålla 
kopplingen mellan de västra och östra delarna av landet. 

Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2020-08-19 11av23 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns 
samrådsyttrande på Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 
och att detta expedieras till Region Halland. 

2. I Båstads kommuns yttrande ska det framgå att Båstads kommun motsätter 
sig en möjlig avveckling av krösatågstrafiken längs Halmstad-Nässjö 
järnväg. Resonemanget är att med en framtida höghastighetsjärnväg i 
Värnamo är det bra att upprätthålla persontågstrafiken längs järnvägen och 
att kunna bibehålla kopplingen mellan de västra och östra delarna av landet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-12 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000423/2020-350 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande över Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns samrådsyttrande på 
Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024 och att detta expedieras till Region Hal
land. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för 2020-2024 med 
utblick mot 2050 som är på samråd till 7 september 2020. Båstads kommun har i samverkan 
med Laholms kommun och Halmstads kommun tagit fram ett delvis gemensamt samrådsytt
rande i syfte att belysa frågor som är viktiga för våra kommuner ur ett mellanregionalt och 
mellankommunalt perspektiv. Båstads kommun har även kompletterat det kommungemen
samma yttrandet med ytterligare synpunkter. I yttrandet tas trafikeringen av Västkustbanan 
och Markaryds banan upp, men även betydelsen av en framtida fast förbindelse Helsingborg
Helsingör och det starka kollektivtrafikstråket Laholm-Mellbystrand-Båstad. 

Bakgrund 
Region Halland har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för 2020-2024 med 
utblick mot 2050 som är på samråd till 7 september 2020. Programmet är en revidering av 
nuvarande trafikförsörjningsprogram och två nya kapitel har lagts till: Trafikeringsbehov 
2030-2050 samt Sam planering och ansvarsfördelning. Beslut om förslag till Regionalt trafik
försörjningsprogram tas i regionfullmäktige 9 december. 

Då Båstads kommun angränsar till Region Halland har programmet betydelse för kollektivtra
fiken till och genom kommunen. Båstads kommun har i samverkan med Laholms kommun och 
Halmstads kommun tagit fram ett delvis gemensamt samrådsyttrande i syfte att belysa frågor 
som är viktiga för våra kommuner ur ett mellanregionalt och mellankommunalt perspektiv. 

Aktuellt 
Region Halland har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för 2020-2024 med 
utblick mot 2050 som är på samråd till 7 september 2020. Då Båstads kommun angränsar till 
Region Halland har programmet betydelse för kollektivtrafiken till och genom kommunen. 
Båstads kommun har i samverkan med Laholms kommun och Halmstads kommun tagit fram 
ett delvis gemensamt samrådsyttrande i syfte att belysa frågor som är viktiga för våra kommu
ner ur ett mellanregionalt och mellankommunalt perspektiv. I det kommungemensamma ytt
randet berörs västkustbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. 

Kommungemensamt yttrande av Båstads, Halmstads och Laholms kommuner 

Västkustbanan 
Längs västkusten är det attraktivt att bo och verka, vilket också avspeglar sig i tillväxten som 
kommunerna i denna del av Sverige påvisar. Västkustbanan utgör en del av attraktiviteten i 
denna geografi, då invånarna kan bo i en kommun och arbeta i en annan. Västkustbanan med-



2 (3) 

verkar till att skapa en hållbar tillväxt och utveckling inte minst genom att den bidrar till ar
betsmarknadsförstoring. 

Utbytet mellan Halland och nordvästra Skåne har ökat på senare år och det är därför glädjande 
att Region Halland pekar på ett ökat behov av förstärkt tågtrafik för att ytterligare öka utbytet 
mellan regionerna. Precis som Region Halland visar i sitt Trafikförsörjningsprogram så har de 
olika tågsystemen olika syften och det är därför mycket glädjande att regionen menar att Väst
kustbanan ska trafikeras på ett sådant sätt som möter upp detta. Från år 2026 föreslås Väst
kustbanan trafikeras av två genomgående Öresundståg samt även ett tåg av lokaltågskaraktär, 
det vill säga dagens Pågatåg mellan Helsingborg och Halmstad med tågstopp på mindre orter 
längs med banan. Totalt ska stråket trafikeras med tre avgångar per timme. Kommunerna vill 
här poängtera vikten av att Pågatåget fortsätter att trafikera sträckan Halmstad - Helsingborg 
då tågsystem av denna typ möjliggör för bosättning i mindre orter längs banan, samtidigt som 
möjlighet ges att ta del av arbetsmöjligheterna som finns i centralorterna. Det som föreslås i 
Hallands Trafikförsörjningsprogram förutsätts också harmonisera med Region Skånes tankar 
om tågtrafikens utveckling. 

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör 
På sidan 11 i programmet nämner regionen att det finns en potential att utöka utbytet mellan 
Halland och Skåne och nämner i detta sammanhang Greater Copenhagen och menar att en fast 
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas och påbörjas så snart det är möjligt. 
Kommunerna ställer sig positiva till att Region Halland lyfter vikten av den fasta förbindelsen 
och ser dess potential. Detta återkommer inte senare i programmet, vilket det borde göra. I 
kapitel 6 borde detta resonemang också inkluderas och framförallt i redovisningen av tågtrafi
keringen mot 2030/2050. 

Båstads kommuns tilläggsyttrande 
Båstads kommun har kompletterat det gemensamma yttrandet med ytterligare synpunkter. 

För en effektiv, tillgänglig och konkurrenskraftig kollektivtrafik behöver den samordnas över 
regiongränserna. I kapitel 1 under rubriken Organisation och samverkan tar Region Halland 
upp att utveckling av länsöverskridande kollektivtrafik kräver samarbete med närliggande 
regioner och kollektivtrafikmyndigheter. I synnerhet Västra Götaland nämns, men Båstads 
kommun menar att även kopplingarna till Skåne, i synnerhet tätorterna och arbetsmarknads
regionerna längs västkusten bör uppmärksammas. Inte minst i det långsiktiga perspektiv som 
trafikförsörjningsprogrammet har, då även en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör påverkar 
resandet. Det är viktigt att kollektivtrafiken upplevs sömlös, så att trafikeringen över region
gränserna tillgodoser de faktiska behov som finns och tar tillvara på potentialen i starka stråk 
I ett långsiktigt perspektiv ser vi även att det finns ett värde i att bibehålla och stärka reserelat
ionen mellan inland och västkuststråket via Halmstad. 

Starkt kollektivtrafikstråk laholm-Mellbystrand-Båstad 
Båstads och Laholms kommuner instämmer i Region Hallands utpekande av stråket Laholm
Mellbystrand-Båstad som ett starkt kollektivtrafikstråk, men vill betona att också andra närlig
gande orter är viktiga att fånga upp. Även Skummeslövsstrand, Skottorp och Östra Karup ingår 
i ett nätverk av tätorter som bör kopplas närmre varandra. Vi ser hur behovet av utbyggda 
kollektivtrafikförbindelser mellan tätorterna i region- och kommungränsen har ökat över tid, 
inte minst sedan Båstads tågstation tagits i bruk Tågstationen har blivit en viktig nod för rese
närer från såväl Båstads kommun som Laholms kommun. När Västkustbanan får halvtimmes
trafik förväntas betydelsen av Båstads station öka ännu mer. I närheten av tågstationen finns 
det omfattande utbyggnadsplaner för bostäder och verksamheter i bägge kommuner. På sikt 
ser vi hur orterna vid gränsen mellan kommunerna växer ihop till en sammanhängande stads
bygd. Därför har detta stråk goda förutsättningar för en mer utvecklad kollektivtrafik med 
busstrafik som knyter an till tågtidtabellerna. Vi ser positivt på att Region Halland har för av-
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sikt att stärka utbytet över gränsen och vi menar att kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för 
att främja det mellankommunala och -regionala utbytet. 

Markarydsbanan 
Båstads kommun ser positivt på att Region Halland lyfter persontågstrafik längs Markaryds ba
nan som ett trafikeringsbehov framöver. Trafikering på Markaryds banan mellan Halmstad och 
Hässleholm ger även nordvästra Skåne, inte minst Båstads kommun, en förbättrad tillgänglig
het till nordöstra Skåne och Södra stam banans stationer vilket kan främja arbetsmarknadsreg
ionsförstoring och tillväxt. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att yttra sig över Region Hallands förslag till trafikförsörjningsprogram tydliggör 
Båstads kommun sina synpunkter på vår grannregions planerade kollektivtrafikförsörjning. 
Det kommungemensamma yttrandet stärker vårt inspel genom att vi tillsammans är tydliga 
och eniga om utvecklingen av prioriterade stråk 

Verksamhet 
Ett beslut om ett samrådsyttrande har inga konsekveser för verksamheten. 

Ekonomi 
Ett beslut om ett samrådsyttrande har inga konsekveser för ekonomin. 

Barn konsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts. 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts. 

Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Region Hallands trafikförsörjningsprogram 2020-2024, remissversion 
Missiv till remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Halmstads kommun: Catrine Karlsson, samhällsplanerare infrastruktur 
Laholms kommun: Malin Bogren, trafikplanerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 

KS § 176 Dnr KS 000632/2019 - 200 

Upphävande av planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 
(Hemmeslövs Herrgård) 

Beskrivning av ärendet Upphävande av tidigare beslut om planuppdrag avseende fastigheten 
Hemmeslöv 9:6 m.fl. fastigheter i Hemmeslöv, Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark 2020-02-14, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 m.fl. upphävs. 

Föredragande Planchef Olof Sellden och samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar 
ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 m.fl. upphävs. 

Sida 

12 av 23 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-14 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000632/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Hemmeslöv 9:6 m.fl, Hemmeslövs Herrgård, i Eskilstorp, 
Båstads kommun, Skåne län - upphävande av planuppdrag 

Förslag till beslut 

Planuppdrag för Hemmeslöv 9:6 m.fl. upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
Upphävande av tidigare beslut om planuppdrag avseende Hemmeslöv 9:6 m.fl. i Eskilstorp, 
Båstads kommun. 

.Plan~mrådets läge /- .___ 
/ 

:r 
• 

Bakgrund 
Zoom Arkitekter AB inkom 2011-04-15 på uppdrag av Ulfåsa Rotting AB, Anna-Karin Åkesson, 
med ansökan om planbesked avseende fastigheten Hemmeslöv 9:6 (Hemmeslöv Herrgård). 

Fastighetsägarens önskemål var att planera för att möjliggöra för hotell- och bostads bebyg
gelse i 1-3 våningar samt gångstråk utmed Stensåns norra bank 
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Planbesked för Hemmeslöv 9:6 samt att samråd får hållas beviljades av Kommunstyrelsen den 
14 september 2011, § 255. 

Planavtal tecknades mellan kommunen och Ulfåsa Rotting AB juni 2012. 

2013-07-02 konstaterade och meddelade kommunen brevledes Ulfåsa Rotting AB att "det för
flutit över ett år utan initiativ från fastighetsägare från dess att planavtalet har ingåtts och att 
fastighetsägaren istället haft fastigheten ute på försäljning". Vidare framförde kommunen att 
övervägande om avslutande av planuppdrag och att Ulfåsa Rotting AB därför senast den 31 juli 
2013 skulle inkomma med invändning samt avsiktsförklaring för bedömning av planuppdra
gets fortsättning eller ej. 

Inga invändningar eller avsiktsförklaring inkom varvid förvaltningens bedömning blev att 
planuppdraget skulle upphävas. Vidare konstaterade samhällsbyggnad att blir frågan aktuell 
igen med detaljplaneförändring för Hemmeslöv 9:6 får sökande komma in med ny förfrågan 
om Planbesked. 

Aktuellt 
Samhällsbyggnad konstaterade hösten 2018, att den formella hanteringen med beslut, om upp
hävande av planuppdrag, i kommunstyrelsen ej hanterades hösten 2013. Troligtvis på grund 
av att personal på samhällsbyggnad slutade vid denna tidpunkt och att ärendet helt enkelt inte 
följdes upp. 

Samhällsbyggnad tog under hösten/vintern 2018 kontakt med fastighetsägare för att förmedla 
att samhällsbyggnad avsåg att ta upp ärendet om upphävande av planbesked för politisk han
tering. Fastighetsägarens representant initierade då ett möte med mellan kommunen, deras 
advokat samt deras föreslagna byggare. Under våren 2019 har möte skett mellan tjänstemän 
från samhällsbyggnad samt med fastighetsägare, representant för fastighetsägare, advokat 
samt de-ras eventuella part som byggare (Lykos). 

Samhällsbyggnad har förmedlat till fastighetsägare att fastigheten Hemmeslöv 9:6 omfattas 
helt eller delvis av bland annat 

• Strandskydd (100 m på vardera sida Stensån) 
• Vattenskyddsområde (sekundärt), skyddsområde antaget av kommunfullmäktige 2017 
• Fornlämning RÄAnr: Östra Karup 194:1, lämningstyp "Bytomt/gårdstomt" 
• Riksintresse Rörligt Friluftsliv, kust, turism och friluftsliv 4 kap 2§ miljöbalken 
• Riksintresse Naturvård, 3 kap 6§ (Nedre Stensån) 
• LA-område (100 m på vardera sida om Stensån) 
• LE-område (100 m söder om Stensån ut till Hallandsvägen) 

I ny antagen översiktsplan (ÖP2030) med en tidshorisont fram till år 2030 är fastigheten 
Hemmeslöv 9:6 eller dess omgivning ej utpekat som utbyggnadsområde för exempelvis bostä
der eller annan verksamhet. Anledningen är bland annat att i första hand bygga samman cen
trala Båstad med Hemmeslöv fram till Inre Kustvägen/Västkustbanan som utgör en barriär och 
idag en naturlig avgränsning av Båstad samhälle. 

Samhällsbyggnad konstaterar vidare att länsstyrelsen senaste åren blivit mer restriktiva gäl
lande dispens från strandskydd. För att upphäva strandskydd alternativ att dispens från 
strandskydd ska beviljas krävs särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c §. Ett exempel på 
särskilt skäl är "Område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt in
tresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet". 
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Länsstyrelsen beviljade ingen strandskyddsdispens och därmed ingen bebyggelse inom strand
skyddat område (100 m från Stensån) och vattenskyddsområde gällande detaljplan för 
Eskilstorp 5:6 (1681) som fick laga kraft 2018-11-02. 

2016 tog Länsstyrelsen i Skåne fram en översiktlig skyfallskartering över Skåne. Skyfallskarte
ringen kartlägger lågpunkter och vattnets rinnvägar i landskapet. Samhällsbyggnad konstate
rar att flera lågpunkter är belägna inom fastigheten Hemmeslöv 9:6 . 
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Med anledning av ovanstående faktorer föreslår Samhällsbyggnad att planuppdrag upphävs. 
Blir frågan aktuell igen med detaljplaneförändring för Hemmeslöv 9:6 får sökande komma in 
med ny förfrågan om Planbesked. 

Värt att noter är att fastighetsägaren även idag har full möjlighet att restaurera och göra iord
ning befintliga byggnader för exempelvis bostäder utan att (ny) detaljplan upprättas. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
I översiktsplan för Båstads kommun (ÖP2030) är planområdet ej utpekat för ny bebyggelse 
med anledning av intentionen att i första hand bygga samman centrala Båstad med Hemmeslöv 
fram till Inre Kustvägen/Västkustbanan som utgör en barriär och idag en naturlig avgränsning 
av Båstad samhälle. 

Verksamhet 
Ett upphävande av planuppdraget innebär att samhällsbyggnad får möjlighet att prioritera 
detaljplaner och andra strategiska dokument som är viktiga för Båstads kommuns utveckling. 
Bygglov kan komma att få pröva ombyggnationer e.t.c. inom ramen för bygglov utanför detalj
planelagt område. 

Ekonomi 
Då planarbetet aldrig kommit igång har ingen kostnad debiterats Ulfåsa Rotting AB. För fram
tagande av denna tjänsteskrivelse debiteras ej Ulfåsa Rotting AB. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Fastighetsägare till Hemmeslöv 9:6, Ulfåsa Rotting AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 - Kommunstyrelsens protokoll angående planuppdrag 
Bilaga 2 - Skrivelse från kommunen till fastighetsägare, Ulfåsa Rotting AB samt Anna-Karin 
Åkesson 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 
Klara Harmark-Peters-översiktsplanerare 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-08-19 13 av 23 

KS § 177 DnrKS000426/2020-300 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:14 m. fl, Tuvelyckan etapp 2, 
område A, 8 och C - Beslut om samråd · 

Planområden avseende område A, B och C är belägna i anslutning till Båstads 
station och Inre Kustvägen i Hemmeslöv och omfattar del av fastigheterna 
Hemmeslöv 5:4, 5:9, 5:14, S:3 samt Hemmeslöv 5:30, 5:61. Planområde A 
omfattar cirka 8 ha, område B och C cirka 11,8 ha och sammantaget omfattar 
detaljplanerna cirka 19,5 ha (195 000 kvm). 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark 2020-06-15, med 
tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplaner för Tuvelyckan etapp 2, 
område A, B och C, i Hemmeslöv Båstad, får ställas ut för samråd. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplaner för Tuvelyckan etapp 2, 
område A, B och C, i Hemmeslöv Båstad, får ställas ut för samråd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-15 
Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000426/2020 - 300 
samtB19-768 och B19-769 

Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Till : Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:14 m. fl, Tuvelyckan etapp 2, område 
A, B & C, i Hemmeslöv, Båstads kommun, Skåne län - Beslut om samråd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplaner för Tuvelyckan etapp 2, område A, B & C, 
i Hemmeslöv, Båstad får ställas ut för samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Planområden avseende område A, B och C är belägna i anslutning till Båstads station och Inre 
Kustvägen i Hemmeslöv och omfattar del av fastigheterna Hemmeslöv 5:4, 5:9, 5:14, S:3 samt 
Hemmeslöv 5:30, 5:61. Se nedanstående bild. 

Planområde A omfattar cirka 8 ha, område B och C cirka 11,8 ha och sammantaget omfattar 
detaljplanerna cirka 19,5 ha (195 000 m2). 
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Under 2020 har planarbete påbörjats avseende område A. I mars 2020 tecknades planavtal 
mellan kommunen och intressent avseende område B & C. Därefter har planarbete pågått. För 
att planen ska kunna ställas ut för samråd krävs ett politiskt beslut. Planförslag avseende om
råde A, B och C beräknas därför först kunna gå ut för samråd under hösten 2020. 

Bakgrund 
Den 4 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram 
detaljplaner för Tuvelyckan etapp 2, område A, B och C, se bilaga 1 

Inför arbetet med detaljplanerna A, B och C togs under hösten 2019 en strukturplan fram, se 
bilaga 2. Strukturplanen är ett arbetsmaterial som strukturerar nödvändig infrastruktur i ett 
större perspektiv för att redan nu kunna ta höjd för kommande utveckling från området Tu
velyckan till Norra vägen. Strukturplan har tagits fram i samråd med NSVA, Trafikverket och 
Södra Hallands Kraft och med kommunens översiktsplan som en grundläggande förutsättning. 

OmrådeA 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av verksamheter som bygger 
vidare på den struktur som har möjliggjorts söderut längs med Inre Kustvägen med verksam
heter som fungerar bullerdämpande för bakomliggande bostäder men även ger ett estetiskt 
tilltalande uttryck Syftet är även att möjliggöra för ett nytt parkeringshus med möjlighet till 
handel i anslutning till stationshuset. 

Område A är prioriterat i relation till övriga områden på grund av att framtida byggnader inom 
området förväntas begränsa buller från järnvägen. För byggnation av bostäder inom område B 
& C är detta en mycket viktig faktor. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2020-05-20 § 89, avses kommunen vara hu
vudman för ny allmän platsmark inom planområdet. 

OmrådeB&C 
Under våren/sommaren 2020 har ett skissförslag avseende område B och C baserat på en 
strukturplan (2019-11-04) arbetats fram i dialog med intressent. Att inte separera de olika 
planerna från varandra, så som det tidigare föreslagits, är en fördel ur både planerings- och 
framförallt i ett utbyggnadsskede. Till exempel kan både dagvattenhantering och infrastruktur 
plan-eras och byggas ut samtidigt vilket är mer kostnadseffektivt för både kommun och intres
sent. En planläggning av område B och C innebär också att kommunen i ett tidigare skede 
kommer att få rådighet över den mark som förvärvats (enligt köpeavtal, bilaga 4). Marken 
kommunen förvärvar avses planläggas för förskola, vård eller liknande. 

Generellt för område B och C gäller att möjliggöra och skapa en blandstad med olika funktioner 
såsom tex bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering, rekreation, kulturnatur
område etc för att därmed skapa ett levande och tryggt område dygnet runt under veckans alla 
dagar. Målsättningen är att bygga en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum 
där människor känner sig välkomna och trygga. 

Högst bebyggelse möjliggörs inom gällande detaljplaner för Tuvelyckan, etapp 1(dpl1671 och 
1680), för att sedan (inom Tuvelyckan etapp 2, område B & C) falla och möta upp den lägre 
befintliga bebyggelsen i väst. Ambitionen är att med hjälp av bebyggelsestrukturen förtydliga 
järnvägsstationens placering och visa att platsen är central. 

Inom planområdet kommer även ytor och stråk för rekreation samt dagvattenhantering att 
skapas och säkerställas inom park och naturområden. 



3 (4) 

De nya gatorna samt gång- och cykelvägarna inom planområdet kommer att anläggas i anslut
ning befintlig infrastruktur samt även möjliggöra anslutning till framtida utbyggnadsområde 
norr om planområde B & C vidare mot Norra vägen. Inom planområdet avses fotgängare och 
cyklister prioriteras bland annat genom att möjliggöra gena gång- och cykelvägar genom om
rådet mot exempelvis Båstads station. 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2020-05-20 § 89, avses kommunen vara hu
vudman för ny allmän platsmark inom planområdet. 

Se även skiss på plankarta, bilaga 3. 

En klimatanalys har gjorts för att på så sätt studera och redovisa detaljplanens klimatpåverkan, 
se bilaga 5. 

Aktuellt 
För att planförslag gällande område A, B och C ska kunna ställas ut på samråd krävs politiskt 
beslut om samråd. 

Mot bakgrund av tidigare fattat beslut, se bilaga 1, om uppdrag samt ovanstående föreslår sam
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att sända ut planförslag avse
ende område A, B och C på samråd. (Efter samråd kommer inkomna synpunkter att samman
ställas och planförslag sannolikt justeras/kompletteras. Därefter kommer kommunstyrelsen 
att besluta om att ställa ut planförslag på granskning.) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanerna tillskapar blandstad med ett brett utbud av bostäder och verksamheter i ett 
attraktivt stationsnära läge, vilket skapar goda förutsättningar året runt-boende. En ökad 
mångfald i bostadsutbudet är positivt för att binda ihop Hemmeslöv med Båstads tätort och en 
exploatering skapar nya platser och möjligheter för det sociala samspelet. Överlag bidrar en 
utveckling av området positivt till den sociala hållbarheten. Exploateringen skapar en ny cent
rumpunkt som påverkar den befintliga ortsstrukturen både i Båstad och i kringliggande sam
hällen. Området möjliggör ett liv med mindre ekologiskt fotavtryck med dess närhet till tåg och 
buss, handel, arbetsplatser och mötesplatser. En effekt av exploateringen består av ett ökat 
tryck på befintlig kommunal service så som barnomsorg varför det är viktigt att det utvecklas 
parallellt med bostäderna. Exploateringen innebär även ökat tryck på befintlig infrastruktur 
och utredning måste göras avseende upp dimensionering av vattenledningar till området. 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanerna att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- och samhällsbyggnadskommuner", 
samt "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner" kan uppfyllas. 

Detaljplanerna kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som även 
samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Enligt tidigare beslut av kommunstyrel
sen har detaljplanerna prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 

Barn konsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara nödvän
dig. 
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Ekonomi 
Detaljplan för område A finansieras genom kommunens exploateringskonto. Ett planavtal som 
reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan för område B & C har tecknas 
mellan kommun och intressent. 

Samhälls byggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beslut om planuppdrag, KS 2019-06-04, §132 
2. Strukturplan, arbetsmaterial, 2019-11-04 
3. Skiss-plankarta, område B & C 
4. Köpeavtal, Båstads kommun förvärvar mark från Tuvelyckan AB 
5. Klimatanalys för förslag till exploatering av del av Hemmeslöv 5:14 m.fl, Tuvelyckan etapp 2 
område B & C i Hemmeslöv, Båstad (förstudie) 2020-06-15 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 
Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 



Ll1:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

2020-08-19 

KS § 178 Dnr KS 000321/2020 - 800 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 

Revidering av reglementet för Båstads kommuns miljöpris i syfte att öka 
antalet nomineringar samt stärka prisets kvalitet och betydelse. 

14 av 23 

Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson 2020-05-14, 
med tillhörande bilagor. 

1. Miljöpriset delas ut vartannat år. 
2. Miljöpriset kan erhållas mer än en gång. 

Projektledare Carolina Holgersson Ivarsson föredrar ärendet. 

Ebba Krumlinde (C): Bifall med följande ändring: Miljöpriset ska även 
fortsättningsvis delas ut varje år. Se bilaga. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ebbas yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Miljöpriset delas ut vartannat år. 

2. Miljöpriset kan erhållas mer än en gång. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2020-08-19 15 av 23 

KS § 179 Dnr KS 000403/2019 - 100 

Svar på motion - Vattenmätare till alla hushåll i kommunen 

En motion har inkommit från Miljöpartiet, om att utreda ett införande av 
vattenmätare till alla hushåll i kommunen. Motionen besvaras genom en 
sammanfattning kring ärendet gjord av NSVA som belyser genomförbarheten 
att införa vattenmätare till bostadsfastigheter och vilka ekonomiska aspekter 
det finns att ta hänsyn till. Förvaltningen föreslår att få i uppdrag att vidare 
utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-kunder i Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-06-15, med 
tillhörande bilagor. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett införande av 
vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-08-19 16 av 23 

KS § 180 Dnr KS 000427 /2020 - 600 

Hyresavtal för provisoriska moduler på Östra Karups skola 

I samband med den renovering som genomfördes 2015 av Östra Karups skola 
F-6 inhyrdes provisoriska skolmoduler med sex klassrum. Skolmodulerna 
beslutades att behållas då antal elever ökade och att en intilliggande 
kommunägd fastighet som inte var ändamålsenlig för skolans verksamhet 
såldes. Efter genomgång av lokalbehov för skolan kan två av sex klassrum i 
skolmodulerna avyttras. Förvaltningen har tagit fram ett nytt hyresavtal för de 
kvarvarande fyra klassrummen. Beslut har tagits att påbörja en förstudie och 
framtagande av programhandling avseende Östra Karups skola gällande 
specialsalar och ett till två klassrum. Byggnationen planeras att genomföras 
2023. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och skolchef 
Inga-Britt Henriksson 2020-06-18, med tillhörande bilaga. 

1. Kommunstyrelsen godkänner nytt hyresavtal daterat 2020-04-20 för 
provisoriska skolmoduler i Östra Karup, på grund av att behovet av yta 
har minskat. 
2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
inom befintlig budget. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner nytt hyresavtal daterat 2020-04-20 för 
provisoriska skolmoduler i Östra Karup, på grund av att behovet av yta 

. har minskat. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras 
inom befintlig budget. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-18 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000427 /2020 - 600 

Tj ä nstes kr i ve I se 

Till: Kommunstyrelsen 

Hyresavtal provisoriska moduler Östra Karups skola 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna nytt hyresavtal daterat 2020-04-20 
för provisoriska skolmoduler i Östra Karup, på grund av att behovet av yta har minskat. 

2. Finansiering av driftskostnader hänförliga till skolmodulerna finansieras inom befintlig bud
get. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med den renovering som genomfördes 2015 av Östra Karups skola F-6 inhyrdes 
provisoriska skolmoduler med sex klassrum. Skolmodulerna beslutades att behållas då antal 
elever ökade och att en intilliggande kommunägd fastighet som inte var ändamålsenlig för sko
lans verksamhet såldes. 
Efter genomgång av lokalbehov för skolan kan två av sex klassrum i skolmodulerna avyttras. 
Förvaltningen har tagit fram ett nytt hyresavtal för de kvarvarande fyra klassrummen. 
Beslut har tagits att påbörja en förstudie och framtagande av programhandling avseende Östra 
Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. Byggnationen planeras att genom
föras 2023. 

Bakgrund 
I samband med ombyggnad av ventilation 2015 inhyrdes provisoriska skolmoduler på Östra 
Karups skola F-6. Skolmodulerna består av 6 klassrum. Efter färdigställandet av ombyggnat
ionen beslutades att behålla skolmodulerna då behovet kvarstod med ökat antal elever. Det 
beslutades också att sälja en intilliggande kommunägd fastighet till skolan, Lyan som användes 
för skolan. Detta medförde också behov av fortsättningsvis behålla skolmodulerna. 
Förvaltningen har gjort en behovsanalys av skolmodulerna för skolan som innebär att två av 
sex klassrum kan avyttras och ett nytt hyreskontrakt för reducering av hyran har tagits fram. 
Skolmodulerna är förberedda så att demontaget kan utföras utan större ingrepp. Markarbeten 
behövs för att återställa asfaltplanen där skolmodulerna varit placerade. 
Under 2019 genomfördes en fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan 
av Båstads kommun. Det beslutades att påbörja en förstudie och framtagande av en program
handling avseende Östra Karups skola gällande specialsalar och ett till två klassrum. Ombygg
nationen planeras att genomföras 2023 vilket innebär att de kvarstående skolmodulerna är 
kvar tills byggnationen är genomförd om behovet kvarstår. 

Aktuellt 
Efter utredning av lokalbehovet kan två av sex klassrum i skolmodulerna på Östra Karups 
skola avyttras. 
Förvaltningen har omförhandlat hyresavtal för de resterande fyra klassrummen. 
Hyrestiden är 12 månader, därefter är det 6 månaders uppsägningstid. 
Hyrespris är fastställt för tre år, med en minskande hyreskostnad varje år. 
Hyreskostnaden är 66 000:- per månad första året. Den minskar till 62 300:- per månad för det 
tredje året. 



Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Hyreskostnaden för fyra klassrum är 66 000 kr /mån under första året. 
Engångskostnad för demontage av två klassrum och markarbeten 2020 är ca 150 000 kr. 

Sammanställning driftskostnader moduler Östra Karup, kr 
År 2019 2020 2021 

Modulhyra sex klassrum 

Modulhyra fyra klassrum 
Demontage av 2 klassrum 

Markarbeten efter demontage 

Summa 

1 214 000 516 000 
462 000 782 000 

100 000 

so 000 

1214000 1128 000 782 000 

Finansiering av ovanstående sker inom befintlig budget. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Hyres avtal 

Inga-Britt Henriksson 
Skolchef 

2 (2) 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-08-19 

KS § 181 Dnr KS 000300/2018 - 902 

Översyn och revidering av Personalpolitiskt program 
för Båstads kommun 

Väckt ärende på kommunstyrelsen 2018-04-04 att se över och revidera 
Personalpolitiskt program för Båstads kommun. Genom ärende 

17 av 23 

KS 000907 /2019-100 inleddes Projekt medarbetarskap/Ledarskapspolicy 
som även innefattar en revidering av Personalpolitiska programmet, därför 
kan ovan väckt ärende avslutas. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2020-06-04, med tillhörande 
bilaga. 

1. Ärende KS 000300/2018-902 avslutas då det i enligt med tidigare beslut 
i ärende KS 000907 /2019-100 pågår en översyn och revidering av 
personalpolitiska programmet. 
2. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen varje halvår. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärende KS 000300/2018-902 avslutas då det i enligt med tidigare beslut 
i ärende KS 000907 /2019-100 pågår en översyn och revidering av 
personalpolitiska programmet. 

2. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen varje halvår. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-06-04 
Handläggare: Philipp Seuffer 

Dnr: KS 000300/2018 - 902 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Översyn och revidering av Personalpolitiskt program för Båstads kom
mun 

Förslag till beslut 

1. Ärende KS 000300/2018-902 avslutas då det i enligt med tidigare beslut i ärende KS 
000907 /2019-100 pågår en översyn och revidering av personalpolitiska programmet. 

2. Arbetet redovisas för kommunstyrelsen varje halvår. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt KS 000300/2018 § 104, KS 2018-04-04 väcktes ärendet att se över och revidera Perso
nalpolitiskt program för Båstads kommun. 

Genom ärende KS 000907 /20219-100 inleddes Projekt medarbetarskap/Ledarskapspolicy 
som även innefattar en revidering av Personalpolitiska programmet, därför kan ovan väckt 
ärende avslutas. Se bifogad projektplan. 

Philipp Seuffer 
HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Anna Andersson, HR-generalist och projektledare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Projektplan medarbetarskap /ledarskapspolicy 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Anna Andersson, HR-generalist och projektledare 



lnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 

KS § 182 Dnr KS 000474/2020 - 905 

Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till 
Kommunförbundet Skåne from 2021 (Skånes kommuner 
fr o m oktober 2020) 

Sida 

18 av 23 

Beskrivning av ärendet I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunförbundet 
Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansiering via en rad 
samverkansavtal och överenskommelser mellan kommunerna och förbundet. 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån 
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande 
fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren 
av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för förbundet 
och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför föreslås en ny 
beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på 
invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen 
föreslås införas från och med budgetåret 2021. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-06-24, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare 
i de skånska kommunerna. 
2. Godkänna förslag om att "Medlemsavgift till Skånes Kommuner "från och 
med 2021 inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och 
överenskommelser enligt bilaga 1. 
3. Godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023. 
4. Översända ärendet för godkännande till samtliga medlemskommuner. 
5. Om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet 
översända ärendet till förbundsmötet 2020-09-29 för fastställande. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Noteringar Båstads kommun ska enbart besluta avseende förvaltningens förslag 
punkterna 1-3. 

Samverkansavtal om förskola och grundskola bör också finnas med 
i beslutsunderlaget. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-08-19 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna förslag till ändrad finansieringsmodell baserad på antalet 
invånare i de skånska kommunerna. 

19 av 23 

2. Godkänna förslag om att "Medlemsavgift till Skånes Kommuner "från och 
med 2021 inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal 
och överenskommelser enligt bilaga 1. 

3. Godkänna förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 183 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-08-19 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

20 av 23 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för augusti 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 21av23 

KS § 184 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Socialbidragsstatistik januari-maj 2020. 

b). Hemställan till kommunstyrelsen från Torekovs sjöfartsmuseum 
- Tillståndskostnader i samband med bygge av hus/sjöbod. 

c). Ekonomirapport januari-maj 2020 för Båstads kommun. 

d). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-06-11 - Besparing 1 % av 
lönekostnader och övriga kostnader 2020 samt besparingsförslag för att nå 
budget i balans 2020. 

e). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-06-11- Ekonomisk 
månadsuppföljning januari-maj 2020. 

f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-06-22 - Ekonomisk 
månadsuppföljning januari-maj 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 

g). Skrivelse - Sandlyckeskolans lokaler i Torekov. 

h). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-06-23 - Driftsbudget 2021. 

i). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2020-05-26. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 22 av 23 

KS § 185 Dnr KS 000887 /2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegations beslut: 

Beslut 

a). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads kommun 
utfärdade mellan 2020-03-01 och 2020-06-01. 

b ). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan tom 2020-05-19. 

c). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads kommun 
utfärdade mellan 2020-06-01 och 2020-07-01. 

d). Delegationsbeslut från HR-avdelningen 2020-07-06 - Uppsägning pga 
arbetsbrist. 

e). Delegationsbeslut- Ekonomichefen 2020-07-01 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-08-19 23 av 23 

KS § 186 Dnr KS 000555/2020 - 600 

Hemlighållande av vistelseort enligt 14 §andra stycket 2 LVU 

Beskrivning av ärendet  

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
socialutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

  är sedan 190902 omhändertagen och placerad i familjehem enligt 2 
§ LVU.   har ett mycket labilt mående där hon periodvis upplevs 
manisk.  har uppmanats att söka hjälp för sitt mående men menar att 
hon är fullt kapabel och frisk nog att ta hand om sin son.  har tidigare 
sökt upp handläggare och ordförande i hemmet och nuvarande handläggare gör 
bedömningen att det finns en avsevärd risk att  kommer störa  
vård om hon får tillgång till hans vistelseort. 

 har redan sekretessbelagda uppgifter i Skatteverket men tidigare 
handläggare har aldrig gått upp med beslut om att hemlighålla  
vistelseort. Då beslutet ligger på nämndsnivå skickar nuvarande handläggare 
upp förslag till beslut för att kunna behålla  uppgifter sekretessbelagda. 

Tjänsteskrivelse från socialsekreterare Jessie Vernersson Bodmar 2020-07-09, 
med tillhörande utredning. 

Hemlighålla vistelseort enligt 14 §andra stycket 2 LVU för  
 

Avdelningschef Lena Täringskog föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Hemlighålla vistelseort enligt 14 §andra stycket 2 LVU för  
 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




