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Plats och tid : 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

2020-10-21 

Grevieparken, onsdagen den 21 oktober 2020 kl 18:30 - 22 :15 

Se bifogad närvaro- och omröstningslista 

Olof Nilsson, kanslichef 
Johan Peterson, sekreterare 
Charlotte Rosenlund-Sjövall, kommundirektör § 145 
Christofer Thoren, säkerhetschef § 145 
Elisabet Edner, ekonomichef§§ 148-149 

Emma Jönsson (C) och Irene Ebbesson (S), ersättare Claes Sjögren (BP) 

Kommunkansliet den 27 oktober, kl. 16:00 
, 
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Sekreterare ~~ rrJI ~ - Paragrafer §§ 142-164 --,----~-~~ :::::=;~~~- - -------

Ordförande 

Justerare 
Irene Ebbesson 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunfullmäktige 

2020-10-21 

Från och med 2020-10-27 till och med 2020-11-17 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 
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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

KF § 142 Dnr KS 000012/2020 - 900 
Val av justeringspersoner 

KF § 143 Dnr KS 000013/2020 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KF § 144 Dnr KS 000370/2019 - 900 
Månadens person eller organisation 

KF § 145 Dnr KS 000014/2020 - 900 
Informationsärenden 

KF § 146 
Delgivningar 

Dnr KS 000015/2020 - 900 

KF § 147 Dnr KS 000016/2020 - 900 
Beslutslogg 

KF § 148 Dnr KS 000631/2020 - 906 
Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 
Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun 

KF § 150 Dnr KS 000625/2020 - 905 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

KF § 151 Dnr KS 000594/2020 - 905 
Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och 
granskningsrapport 

KF § 152 Dnr KS 000652/2017 - 900 
Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

KF § 153 Dnr KS 000541/2020 - 315 
Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

KF § 154 Dnr KS 000681/2020 - 200 
Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

KF § 155 Dnr KS 000167 /2020 - 300 
Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris 

KF § 156 Dnr KS 000640/2020 - 905 
Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

KF § 157 Dnr KS 000644/2020 - 500 
VA-taxa Båstads kommun 2021 

Sida 

2 av 30 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

KF § 158 Dnr KS 000630/2020 - 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

KF § 159 Dnr KS 000317 /2020 - 903 
Redovisning av partistöd för 2019 

KF § 160 Dnr KS 000129/2020 -100 
Interpellationsdebatt - Krisberedskap 

KF § 161 Dnr KS 000727 /2020 - 800 
Väckt motion - Solceller 

KF § 162 Dnr KS 000615/2020 - 300 
Väckt medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb 

KF § 163 Dnr KS 000669/2020 - 903 
Avsägelse av uppdrag- Anna Swenzohn (S) 

KF § 164 Dnr KS 000751/2020 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S) 

Sida 

3 av 30 

Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Omröstningar 

När- § 149 § 149 §149 § 149 § 149 
varo 

Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej 

Johan Olsson Swanstein (M) ✓ ✓ C C ✓ D 
Bo Wendt (BP) ✓ LJ ✓ C D ✓ 

Ib Nilsson (C) ✓ ✓ D C C ✓ 

Ingela Stefansson (SJ ✓ ✓ D C ✓ D 
Birgitte Dahlin (L) ✓ ✓ C C ✓ D 
(;aFelia GFälmeF fSI>l D D D C C 
Jeaas Nilssea fMPl Jenny Sjöholm (MP) ✓ ✓ C D D C 
Krister Lilja (KD) ✓ ✓ D C ✓ C 
Ulf Jiewertz (M) ✓ ✓ D D ✓ D 
Eddie Grankvist (-) ✓ D D ✓ C ✓ 

Kerstin Gustafsson (M) ✓ ✓ C D ✓ D 
Ebba Krumlinde (C) ✓ ✓ n D D ✓ 

Adem Qerimaj (S) ✓ ✓ [J D ✓ C 
Hans Grönqvist (BP) ✓ n ✓ D ✓ CJ 
Linda Ivarsson (M) ✓ ✓ D C ✓ C 
Inge Henriksson (BP) ✓ D ✓ [J ✓ [J 
Jens Nygren (L) ✓ ✓ D C ✓ D 
(;laes V1JalliR E~tl3 D D C C C 
Mats ~jel3eel~ E(:;3 Sonia Larsson (C) ✓ ✓ D C D ✓ 

Niclas Svanberg (S) 
✓ n n n D D 

§§ 142 - 148 

Ann Elofsson (M) ✓ ✓ n [7 ✓ D 
Haalrna Beel~eF EBP3 Marie-Louise Nilsson (BP) ✓ n ✓ D ✓ D 
Tony Ivarsson (M) ✓ ✓ n D ✓ □ 
Emma Jönsson (C) ✓ ✓ C C D ✓ 

DELSUMMA: 22 16 4 1 14 6 

lj 

1 (2) 

Mandat 
M 10 L4 
BP 9 SD 3 

C6 MP2 
S6 KD 1 

§149 §153 §153 §153 

Avst Ja Nej Avst 

D ✓ C C 
D ✓ D Cl 
C D ✓ D 
D ✓ D D 
D D D ✓ 

C D D D 
✓ C ✓ '-

C C D ✓ 

C C D ✓ 

D D D ✓ 

C ✓ D D 
D D ✓ Cl 
C ✓ n D 
C ✓ C C 
C C D ✓ 

C ✓ n D 
C D D ✓ 

D D r= C 
D D ✓ C 
D r-.= Cl [l 

C D C ✓ 

D ✓ D C 
n ✓ D D 
D n ✓ D 

1 9 5 7 



2 (2) 

Omröstningar 

När- §149 §149 §149 §149 §149 §149 §153 §153 §153 
vara 

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

feHas FelliH PeFsseH EBP3 n n n n ~ n n D D 
Irene Ebbesson (S) ✓ ✓ n n ✓ n D ✓ n [1 
Susanne Jung (M) ✓ ✓ n D ✓ n D ✓ n D 
Mats Lundberg (L) ✓ ✓ n iJ ✓ n D n n ✓ 

Marianne E. Mjöberg (BP) ✓ D ✓ □ [l ✓ D ✓ D D 
f ealfim GFälrneF EgQ3 D D [J D D D D C D 
Håkan Hagström (M) ✓ ✓ D D ✓ D D ✓ D D 
Uno Johansson (C) ✓ ✓ D D D ✓ n C ✓ D 
Ingvar Bengtsson (S) ✓ ✓ □ D ✓ D D ✓ C D 
Claes Sjögren (BP) ✓ C ✓ D C ✓ D D C ✓ 

Victor Törnqvist (M) ✓ ✓ D D ✓ Cl D C C ✓ 

biHa l',HElFeasseH EMP3 Birgitta Persson (MP) 
✓ ✓ n D n ✓ D C D [l 

§§ 142 - 152 

Gösta Sandgren (M) ✓ ✓ D D ✓ D D ✓ D D 
fehaH l',rnelasseH EG3 Johanna Svensson (C) ✓ ✓ D D D ✓ D C ✓ D 
Helena Stridh (BP) ✓ D ✓ D C ✓ D D □ ✓ 
Jessica Andersson (S) ✓ ✓ D D ✓ n D ✓ ~ n 
Thomas Andersson (L) ✓ ✓ n D ✓ C D ✓ D D 
TOTALSUMMA: 37 28 7 1 23 12 1 17 7 11 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

Dnr KS 000012/2020 - 900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4 av 30 

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

Beslut Kommunkontoret i Båstad 

1. Utse Emma Jönsson (C) och Irene Ebbesson (S) till justeringspersoner. 

2. Utse Claes Sjögren (BP) som ersättare. 

3. Justeringen äger rum den 27 oktober 2020 kl. 16:00 på kommunkansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

Dnr KS 000013/2020 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 30 

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

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

f_ C 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 6 av 30 

KF § 144 DnrKS000370/2019 -900 

Månadens person eller organisation 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har utsett Båstads GIF:s unga ledare i 
barngymnastik till månadens personer och personernas som får denna 
utmärkelse är Moa Mohlin, Siri Mohlin, Nelly Turesson, Hanna Turesson, 
Elina Söderman, Matilda Trysberg, Maja Henrysson, Thea Wedderburn, 
Wilma Sjöö, Filippa Sjöö, Linnea Fränngård, Lilly Lidebjer Nadia Bauge. 

De får denna utmärkelse med motiveringen: 

Ni ideella unga ledare lär Båstads barn i åldrarna 4 - 9 år vad rörelse, glädje, 
gemenskap och föreningsliv innebär på ett enastående sätt. Ert engagemang, er 
energi och er glädje smittar av sig på de yngsta i er förening. Ni är föredömen 
för dessa barn som ni leder. Men ni är också föredömen i att visa att unga 
ledare kan och behövs för Båstads GIF och för oss alla. 

Kommunfullmäktige tackar Båstads GIF:s unga ledare för deras gärningar med 
diplom, blombukett och en varm applåd. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 

KF § 145 Dnr KS 000014/2020 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet A, Kommundirektör Charlotte Rosenlund-Sjövall presenterar sig 

8, Förvaltningen informerar om smittspridningen av Covid-19 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

Sida 

7 av30 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 8 av30 

KF § 146 Dnr KS 000015/2020 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

Yttranden 

Beslut 

A, Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 - Ej 
verkställda beslut IVO, kvartal 2 2020 

B, Protokollsutdrag från Bjuvs kommunfullmäktige 2020-08-27 - Köp av andel i 
ägarbolag och aktieägartillskott m.m. avseende Ängelholm-Helsingborg 
flygplats 

C, Beslut från Länsstyrelsen i Skåne gällande ny ledamot/ersättare i Båstads 
kommunfullmäktige, 2020-09-01 

D, Beslut från Länsstyrelsen i Skåne gällande ny ersättare i Båstads 
kommunfullmäktige, 2020-09-01 

E, Granskning från Revisionen - Självfinansieringsgraden inom bygglov samt 
miljö- och hälsotillsynen, 2020-09-15 

F, Granskning från Revisionen - Ledningssystem systematiskt kvalitetsarbete 
äldreomsorgen, 2020-09-15 

G, Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-09-30 

H, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden - Handlingsplan för att förebygga 
frånvaro och främja närvaro i skolan 

I, Protokollsutdrag KS - Svar på medborgarförslag - Förlängning av 
Malenbadets säsong 

Bo Wendt (BP) och Tony Ivarsson (M) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

~ 

Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 147 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-21 

Dnr KS 000016/2020 - 900 

Sida 

9 av 30 

Beskrivning av ärendet Till stöd för kommunfullmäktiges beslutsfattande och uppföljning finns en 
beslutslogg. Loggen innehåller uppgifter om väckta ärenden och ärenden som 
bordlagts eller återremitterats. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och samråd sker 
med förvaltningen innan den skickas ut till sammanträdet. 

Beslutslogg, 2020-10-14. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Bilagd redovisning godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

_J . 



G1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 

KF § 148 Dnr KS 000631/2020 - 906 

Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet 2020-10-13 beslutade kommunstyrelsen att delårsrapporten 2020-08-31 
godkänns. Enligt kommunallagen kap 11 § 16 ska kommunfullmäktige 
behandla delårsrapporten. 

10 av 30 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 
2020-09-29. 

Förvaltningens förslag Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Yttranden Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Birgitte Dahlin (L), Kerstin 
Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-08 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000631/2020 - 906 

Delårsrapport 2020-08-31 

Förslag till beslut 

Delårsrapporten läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

2020-10-13 beslutade kommunstyrelsen att delårsrapporten 2020-08-31 godkänns. Enligt 
kommunallagen kap 11 § 16 ska kommunfullmäktige behandla delårsrapporten. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2020-10-13. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2020-09-29. 
Delårsrapport 2020-08-31. 

1 (1) 



hll BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 11 av 30 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före 
november månads slut. 

Underlag till beslutet Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 
Bjärepartiets förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens 
tillika Samverkan för 
Bjäres förslag 

Yttranden 

1. De finansiella målen för budget 2021 
- Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
- Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17, 7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 
planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2021 med totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Johan Olsson Swanstein (M), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Uno 
Johansson (C), Birgitte Dahlin (L), Jenny Sjöhalm (MP), Krister Lilja (KD), 
Marianne Eriksson Mjöberg (BP), Hans Grönkvist (BP), Gösta Sandgren (M), 
Mats Lundberg (L), UlfJiewertz (M), Eddie Granqvist (-), Sonia Larsson (C) och 
Marie-Louise Nilsson (BP) yttrar sig i ärendet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Propositionsordning 1 

Omröstningsordning 1 

Omröstningsresultat 1 

Propositionsordning 2 

Omröstningsordning 2 

Omröstningsresultat 2 

2020-10-21 12 av 30 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
fort. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Jenny 
Sjöhalm (MP), Ulf Jiewertz (M) och Krister Lilja (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Bo Wendt (BP), Marianne Eriksson Mjöberg (BP) och Hans·Grönkvist (BP) 
yrkar bifall till Bjärepartiets förslag till rambudget 2021 och plan 2022-2023. 

Uno Johansson (C) och Sonia Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med följande tillägg: 

Att 5 miljoner tillförs vård och omsorgs budgetram. 

Att intäkterssidan i budget ökas med 5 miljoner för tomtförsäljning. 

Eddie Granqvist (-) yrkar bifall till Centerpartiets första tilläggsyrkande: Att 5 
miljoner tillförs vård och omsorgs budgetram. 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Bjärepartiets förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bjärepartiets förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 28 JA-röster, 7 NEJ-röster och 1 AVSTÅR-röst. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Ordförande ställer sedan proposition på Centerpartiets tilläggsyrkanden och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Centerpartiets tilläggsyrkanden röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Centerpartiets tilläggsyrkanden röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 23 JA-röster, 12 NEJ-röster och 1 AVSTÅR-röst. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Justerandes si naturer 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Reservation 

2020-10-21 13 av 30 

KF § 149 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
fort. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. De finansiella målen för budget 2021 
- Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
- Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17, 7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 
planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona. 

5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2021 med totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Centerpartiet och Bjärepartiet samt Eddie Granqvist (-) reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

~ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
Datum: 2020-10-09 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000672/2020-905 

Till: Kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse 

Samverkan för Bjäres förslag till Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. De finansiella målen för budget 2021 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

• Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet för 2021 budgeteras till 17, 7 mkr. 
Resultaten för 2022 och 2023 planeras uppgå till 20, 9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2021 med 
totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga lån inom 
en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Aktuellt 

Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före november månads 
slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 

1 (2) 



Drift 

Ramarna för nämnderna 2021 fastställs till 4180 tkr för kommunfullmäktige, valnämnd, 
överförmyndare och revision, till 191137 tkr för Kommunstyrelsen till 3 520 tkr för 
Myndighetsnämnden till 352 431 tkr för Utbildningsnämnden samt till 268 260 tkr för 
Vård- och omsorgsnämnden. 

2 (2) 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt med 75% av den befolk
ningsförändring som beräknas befolkningsprognosen vilket innebär 287 fler invånare. 

Avsatta medel i budget 2020 för resterande 3 månaders löneökningar 2020 och 9 månaders 
löneökningar för 2021 uppgår till sammanlagt till 15,4 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 

SKR:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2020 uppgår till 
0, 7 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna. 

Sammantaget innebär förslaget att budgeterat resultat för 2021 uppgår till 17, 7 mkr. Detta 
motsvarar för 2021 ett resultat som uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella 
bidrag. 

Finansiering 

Nivå på nyupplåningen för 2021 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till 
max 240 mkr. Amorteringar på befintliga lån beräknas uppgå till 30 mkr. 

Finansiella mål 

Under mandatperioden kommer Båstads kommun sträva för att successivt trappa upp 
resultatmålet. Kommunens resultat planeras att uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag år 2021, 2,3 procent för 2022 och 2,6 procent för år 2023. 

Målet för investeringar (exklusive VA-investeringar) kommer under mandatperioden vara 
att de ska finansieras till SO procent med skattemedel. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, kommundirektör, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samverkan för Bjäres budget 2021 
Budgetmaterial KS 



inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 14 av 30 

KF § 150 Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (pub!) ("Kommuninvest"). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 2020-
09-14. 

1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
inbetala ett insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas 
ut under 2020 för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

2020-10-21 15 av 30 

KF § 150 Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening, forts. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
inbetala ett insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas 
ut under 2020 för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-14 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000625/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kom
muninvest Ekonomisk förening 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") inbetala ett 
insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgär
der som krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetal
ning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 
2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslags bevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan. 

5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas ut under 2020 
för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Före
ningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Om Kommuninvest 
Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala 
sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en 
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kro
nor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommu
ninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i för
lagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 ("Lånevillkoren"). 

Båstads kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020 till 2 200 000 
kronor, jämte ränta. 

~ 



2 (2) 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in 
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapi
taliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlems
samråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till 
Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet 
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts 
upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Förening
en i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obli
gatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlem
marna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på ka
pitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya 
nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för 
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har 
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 

År 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

Kapitalinsats (kr /invånare) 
(kommun) 

900 
1000 
1100 
1200 
1300 

Kapitalinsats (kr /invånare) 
(region) 

180 
200 
220 
240 
260 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invå
nare för kommuner och 360 kronor per invånare för regioner. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef 
Kommuninvest ekonomisk förening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Lånevillkoren 
Bilaga 2 Information om kapitalisering 



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 16 av 30 

KF § 151 DnrKS000594/2020-905 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2019 samt även 
revisionsberättelse. För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett positivt resultat på +2,0 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen 
tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Jäv 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner 2020-07-16, med tillhörande 
bilagor. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2. Årsredovisning och verksamhets berättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

UlfJiewertz (M) och Irene Ebbesson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
Datum: 2020-07-16 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: VN 000072/2020-905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. Verksam
hetens mål är att kommunerna ska få en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt 
som ekonomiskt. Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination 
från föreskrivare i medlemskommunerna. 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhets berättelse för 
år 2019 samt även revisionsberättelse. 

För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten ett positivt resultat på +2,0 mkr. 

I revisionsberättelsen nämns det att direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen tillstyrker att 
direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen 
för år 2019 godkänns. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten 
Revisionsberättelse Medelpunkten 
Granskning av årsredovisning 2019, revisionsrapport Medelpunkten 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 17 av 30 

KF § 152 Dnr KS 000652/2017 - 900 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

Beskrivning av ärendet Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens 
näringslivsarbete, peka ut ett antal fokusområden samt tydliggöra 
ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 2020-09-21, med 
tillhörande bilaga. 

Kommunstyrelsens 
förslag 1. Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal med Båstad Turism och 
Näringsliv. 

3. Ge Båstad Turism och Näringsliv i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i 
samverkan med näringslivet. 

Uno Johansson (C), Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yttrar 
sig i ärendet. 

Uno Johansson (C),Johan Olsson Swanstein (M) och Birgitte Dahlin (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal med Båstad Turism och 
Näringsliv. 

3. Ge Båstad Turism och Näringsliv i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i 
samverkan med näringslivet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-14 
Handläggare: Sari Bengtsson & Erik Lidberg 

Dnr: KS 000652/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

Förslag till beslut 

Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 

Bakgrund 

Hösten 2017 granskade kommunrevisionen kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
näringslivsarbetet. Den sammanfattande bedömningen var att den inte var ändamålsenlig och 
att den behöver förbättras och förtydligas. 

I svaret till kommunstyrelsen från januari 2018 beskriver förvaltningen vilka åtgärder som 
vidtagits och hur arbetet var organiserat vid den aktuella tidpunkten. Även tillväxtrådets man
dat, kommunstyrelsens roll i näringslivsarbete samt vem som beslutar fördelningen av medlen 
för näringslivsarbetet, beskrivs. I samband med detta fick förvaltningen i uppdrag att se över 
kommunens näringslivspolicy. På grund av organisatoriska förändringar och personalomsätt
ning på kommunledningskontoret har arbetet med näringslivspolicyn försenats och återuppta
gits först i början av 2020. 

Aktuellt 

Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens näringslivsarbete, peka 
ut ett antal fokusområden samt tydliggöra ansvarsfördelningen på övergripande nivå. Närings
livspolicyn har arbetats fram i dialog med representanter från Båstads Turism och Näringsliv 
(BTN). 

Näringslivspolicyn kommer att kompletteras med näringslivsstrategin och aktivitetsplaner 
som ingår i nämnds- och verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsar
betet mer detaljerat. I aktivitetsplanerna framgår exempelvis vilka näringslivsinsatser som 
planeras av kommunens olika verksamheter. 

Kommunledningskontoret 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg 

Kommunledningskontoret 
Erik Lidberg, rådgivare 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder 
Charlotte Rosenlund Sjöwall, Kommundirektör 
Erik Lidberg, Rådgivare strategisk utveckling 
Sari Bengtsson, T.f. chef avdelningen för Hållbar utveckling 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen : 
Förslag till näringslivspolicy 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande 
Kommunens Ledningsgrupp 
Karin Bengtsson, vd för Båstads Turism och Näringsliv 
Tillväxtrådet 

2 (2) 



U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 18 av 30 

KF § 153 Dnr KS 000541/2020 - 315 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

Beskrivning av ärendet Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads 
kommun och beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Torekov ska tas fram (KF 2020-05-20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en 
ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt område. 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Omröstningsordning 

Omröstningsresultat 

För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för 
projektet med att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits 
fram. I den redovisas bl.a. en projektorganisation inklusive förslag på politisk 
styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att studera närmare i en FÖP, vilka 
underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tidplan. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters med tillhörande 
bilagor 2020-08-17. 

1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 

2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

Ebba Krumlinde (C) och Jenny Sjöholm (MP) yttrar sig i ärendet. 

Ebba Krumlinde (C) och Jenny Sjöholm (MP) yrkar på följande tillägg: 

Att i den politiska styrgruppen ska det ingå en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige. Partierna väljer själva vem som ska ingå i styrgruppen. 

Ordförande ställer proposition på Ebba Krumlindes (C) och Jenny Sjöhalms 
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå Ebba Krumlindes (C) och Jenny Sjöhalms (MP) 
tilläggsyrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Ebba Krumlindes (C) och Jenny Sjöhalms (MP) 
tilläggsyrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 17 JA-röster, 7 NEJ-röster och 11 AVSTÅR-röst. Se 
detaljerad röstning på bifogad närvaro- och omröstningslista. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 

KF § 153 Dnr KS 000541/2020 - 315 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov, forts. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 

2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

Reservation Centerpartiet och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sida 

19 av 30 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-08-17 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000541/2020 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

Förslag till beslut 

1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 

2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt 
område. 

För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet med 
att ta fram FÖ P Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovisas bl.a. en 
projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att 
studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tid
plan. 

Bakgrund 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). En fördjupad översiktsplan är en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt 
område. Syftet är att en FÖP, genom ställningstaganden och avvägningar mellan olika intres
sen, fungerar som ett strategiskt underlag för efterföljande planläggning och lovgivning. En 
FÖP arbetas fram enligt plan- och bygglagen (2010:900). När beslutet att anta FÖP:en har fått 
laga kraft ersätts översiktsplanen av FÖP:en inom det geografiska området. 

För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet med 
att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovisas bl.a. en 
projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är aktuella att 
studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering samt tid
plan. 

Aktuellt 
Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och be
slutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-
20 § 85). För att skapa förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för pro
jektet med att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den redovi
sas bl.a. en projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, vilka frågor som är ak
tuella att studera närmare i en FÖP, vilka underlag som behöver tas fram, budget, finansiering 
samt tidplan. 



Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Samhälls byggnad 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 
Kommunledningskontoret 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Projektplan: Fördjupad översiktsplan för Torekov, daterad 2020-08-17 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 
Jan Bernhardsson, chef Teknik och service (t.f. kommunchef) 
Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör 
Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg (t.f. ekonomichef) 
Carolina Holgersson-lvarsson, projektledare 

3 (3) 



2 (3) 

I december 2019 mottog kommunen rapporten Torelwv - byn vid havet som tagits fram av to
rekovsborna inom projektet Torekovs framtid. Den innehåller 6 kapitel om olika aspekter av 
samhällsutvecklingen bl.a. bygga, bo och miljö samt stöd och omsorg. Enligt beslut i kommun
fullmäktige (KF 2020-05-20 § 85) ska rapporten vara ett stöd vid framtagandet av FÖP Tore
kov. Utöver denna rapport har flertalet frågor och utgångspunkter identifierats i projektplanen 
som viktiga att studera. Torekovsborna som författat rapporten kommer bjudas in som refe
rensgrupp till arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Som politisk styrgrupp föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu), för en bred förank
ring och en effektiv styrning. Under projektets gång kommer kommunfullmäktiges samtliga 
partigrupper att få information och insyn i projektet, via partiets gruppledare. 

Flera olika frågor är viktiga att ta hänsyn till i FÖP Torekov. Av dessa finns ett par frågor där 
kunskapsunderlaget är bristande. Det gäller bevarande och utveckling av Torekovs kulturhi
storiska miljöer samt hur orten påverkas av klimatförändringar. Underlag behöver arbetas 
fram, vilket beskrivs närmare i projektplanen. Dessa underlag samt löpande utgifter relaterade 
till annonsering och dialog beräknas uppgå till en kostnad av 680 tkr. Finansiering finns ej 
inom befintlig budget. Där av skulle en tilläggs budget behövas, om underlagen ska kunna tas 
fram. Förslagsvis genom en tillfällig utökning av Samhällsbyggnads ram år 2021. Enligt en pre
liminär tidplan kan ett beslut om antagande tas sommaren 2022. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Med ett beslut att godkänna projektplanen kan arbetet med FÖP Torekov startas upp på ett 
effektivt och transparent sätt. Med ett förbättrat kunskapsunderlag i form av de utredningar 
som behöver tas fram ges FÖP Torekov förutsättningar att bli ett effektivt vägledande 
dokument för kommande beslut om samhällsutveckling, planläggning och lovgivning. 

Verksamhet 
Projektplanen underlättar för arbetet inom förvaltningen och för politiska beslut om FÖP 
Torekov. 

Ekonomi 
I projektplanen redovisas de underlag som bör tas fram i samband med uppstarten av 
projektet samt budget. Kostnaden beräknas till 680 tkr, varav 30 tkr bekostar annonsering och 
dialog. Finansiering finns ej inom befintlig budget. Därav skulle en tilläggs budget behövas, för
slagsvis en tillfällig utökning av Samhällsbyggnads ram år 2021. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts. 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljö konsekvensanalys har gjorts under arbetet med projektplanen. FÖP Torekov kom
mer inkludera en miljökonsekvensanalys (MKB). 

C 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Beslut 

2020-10-21 

KF § 154 Dnr KS 000681/2020 - 200 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för 
Norrviken-Kattvik 

20 av 30 

Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida 
detaljplanering. Ett planprogram för den kommande FÖP:en arbetades fram 
och antogs av kommunfullmäktige 2015. Sedan programmet godkändes har en 
ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i den beskrivs 
övergripande ställningstaganden för området. ÖP2030 har en annan strategisk 
inriktning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). Att ta fram en ny FÖP för 
Norrviken-Kattvik bedöms därför inte längre vara aktuellt. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-09-21, 
med tillhörande bilaga. 

Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad 
översiktsplan för Kattvik upprättas. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad 
översiktsplan för Kattvik upprättas. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000681/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken
Kattvik 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad översiktsplan för 
Kattvik upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Ett planprogram 
för den kommande FÖP:en arbetades fram och antogs av kommunfullmäktige 2015. Sedan 
programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i den 
beskrivs övergripande ställningstaganden för området. ÖP2030 har en annan strategisk inrikt
ning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). Att ta fram en ny FÖP för Norrviken-Kattvik 
bedöms därför inte längre vara aktuellt. 

Bakgrund 
Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
(FÖ P) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Samtidigt beslu
tades att länsstyrelsens granskningsyttrande över den dåvarande FÖP:en särskilt skulle beak
tas samt att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad skulle få det politiska processansva
ret. Bakgrunden till beslutet var att då gällande FÖP för Norrviken-Kattvik (2008) inte längre 
bedömdes vara aktuell och vägledande för detaljplanering och bygglov. 

Den 26 februari 2014 beslutades att Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad fick i upp
drag att ta fram ett program för ny FÖP Norrviken-Kattvik i enlighet med uppdrags beskriv
ningen, vilken låg till grund för beslutet. Syftet med programmet var att identifiera den poli
tiska viljeinriktningen för utvecklingen av området inför framtagandet av en ny FÖP, samt att 
ta fram en grund för samråd med allmänheten och olika aktörer om områdets utveckling. Ett 
programsamråd hölls februari-april 2015. Den 28 oktober 2015 (§ 196) beslutade kommun
fullmäktige att godkänna programmet med vissa justeringar rörande Norrviken, Kattvik, 
Småryd/Paulins väg samt Elestorp. 

Aktuellt 
Sedan programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i 
den beskrivs övergripande ställningstaganden för området. De delar som var aktuella i den 
tidigare FÖP:en och programhandlingen har bakats in i översiktsplanen. Utöver ett fåtal detalj
planer i området är det ställningstagandena i ÖP2030 som kommunen formellt sett har att 
förhålla sig till. Den äldre FÖP Norrviken-Kattvik från 2008 är sedan antagandet av ÖP2030 
inte längre gällande. 



Detaljplanerad mark i Norrviken-Kattvik. 
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Översiktsplan 2030, Båstads kommun. 

2 (2) 

ÖP2030 har en annan strategisk inriktning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). ÖP2030 
har fokus på hållbar utveckling, förtätning, bebyggelseutveckling i centrala och kollektivtrafik
nära lägen samt bevarande av natur- och kulturmiljöer. Det innebär att den fortsatta planlägg
ningen har en annan utgångspunkt idag än när beslutet att ta fram en ny FÖP fattades år 2013. 
Genom översiktsplanen ÖP2030 är kommunen mer restriktiv till fortsatt utbyggnad i Norrvi
ken-Kattvik än vad som tidigare var fallet med ÖP08. Att ta fram en ny FÖP för Norrviken
Kattvik bedöms därför inte längre vara aktuellt. Vid behov kan områdes bestämmelser för 
Norrviken-Kattvik vara lämpliga att ta frai:n, i syfte att övergripande reglera markanvändning
en och bebyggelseutvecklingen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom upphävande av beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 
bedöms inte samhället påverkas i vidare omfattning. 

Verksamhet 
Resurser kan riktas till andra, mer prioriterade, planläggningsprojekt. 

Ekonomi 
Ett upphävande av beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik får 
inga konsekvenser för ekonomin. 

Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-23, § 6 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 



[fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-10-21 

KF § 155 Dnr KS 000167 /2020 - 300 

Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns 
arkitekturpris 

21 av 30 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2020 samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 
förslag på stadgar för ett nyinstiftat arkitekturpris. Ett arkitekturpris är ett bra 
sätt att uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller andra 
projekt som genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt 
inom kommunens gränser. Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs 
med hög arkitektonisk kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar 
och trädgårdsanläggningar. God arkitektur bidrar till Båstads kommun slogan 
"ett bättre sätt att leva ... " och till riksdagens mål om god bebyggd miljö. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-09-21, med 
tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsens 
förslag 1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris. 

Beslut 

2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och 
plakett till pristagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 
2020. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris. 

2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och 
plakett till pristagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 
2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-18 
Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000167 /2020 - 300, B 2020-337 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Reglemente för Båstads kommuns arkitekturpris 

Förslag till beslut 

1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris. 

1 (1) 

2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och plakett till pris
tagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2020 samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag på stad
gar för ett nyinstiftat arkitekturpris. 

Ett arkitekturpris är ett bra sätt att uppmärksamma nybyggnader, om- och tillbyggnader eller 
andra projekt som genomförts de senaste åren på ett arkitektoniskt föredömligt sätt inom 
kommunens gränser. Många byggprojekt i Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk 
kvalitet, både vad avser nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggningar. God arkitek
tur bidrar till Båstads kommun slogan "ett bättre sätt att leva ... " och till riksdagens mål om god 
bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
Stadsarkitekt/Samhälls byggnads chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kansliet 
Samhällsbyggnad 
Deltagare i arbetsgruppen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på reglemente. 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

2020-10-21 22 av 30 

KF § 156 Dnr KS 000640/2020 - 905 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

Samhällsbyggnads miljöavdelning har under våren gjort en översyn av 
verksamhetens styrande dokument. Översynen visar bland annat att miljötaxan 
är i behov av uppdatering för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
för att täcka tillkommande tillsynsområden. Taxemodellen bör även ändras 
från risk- och erfarenhets baserad till behovsbaserad taxa enligt SKR:s (Sveriges 
Kommuner och Regioner) modell. Den nya taxemodellen bygger på en 
förenkling av nuvarande taxa, där möjligheten till premiering och risktillägg 
tagits bort. En övergång till den nya taxemodellen medför mindre 
handläggningstid, större likabehandling för verksamheter samt bättre 
möjligheter att planera och följa upp myndighetsnämndens tillsyn. Förslaget 
innebär ingen förändring av timavgiften och det samlade avgiftsuttaget från 
taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större utsträckning. 

Tjänsteskrivelse från miljöchefMichaela Sundström 2020-09-02, med 
tillhörande bilagor. 

1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, fastställa förslag till ny taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Bo Wendt (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, fastställa 
förslag till ny taxa med tillhörande taxebilaga 1 och 2. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-23 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000640/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, fastställa 
förslag till ny taxa med tillhörande taxebilaga 1 och 2. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från myndighetsnämnden angående införande av ny 
taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm. Se bilagor. 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, Nämndsekreterare 

1 (1) 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Kommunstyrelsens 
förslag 

Yttranden 

Yrkanden 

Beslut 

2020-10-21 23 av 30 

KF § 157 Dnr KS 000644/2020 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2021 

VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för 
justering av VA-taxan, från och med 2021-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 0,4 % jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas med i snitt 8 % 
för ett typhus A (villa) och 6,5 % för ett typhus B (flerfamiljshus), jämfört med 
dagens gällande taxa. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-09-21. 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01 -01 enligt bilagt förslag 
från NSVA 

Hans Grönkvist (BP), Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson 
Swanstein (M) yttrar sig i ärendet 

Bo Wendt (BP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag 
från NSVA 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-14 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000644/2020 - 500 

VA-taxa för Båstads kommun 2021 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag från NSVA. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA
taxan, från och med 2021-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket 
innebär en höjning med 0,4 % jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås 
höjas med i snitt 8 % för ett typhus A (villa) och 6,5 % för ett typhus B (flerfamiljshus), jämfört 
med dagens gällande taxa. 

Aktuellt 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 2021-01-01: 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i 
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads kommuns VA-taxa§ 10. Juste
ringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. 

• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med +1,5 %, 
spillvatten med+ 10,8% och dagvatten med 16,65% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan 
med 6,8 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 6,5 %. 

• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades 2020 och förändras 
inte till 2021. 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA
anläggningen. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1, Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2020-09-01 
Bilaga 2, Förslag på Taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, fr.o .m. 
2021-01-01 
Bilaga 3, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 1, fr.o.m. 2021-01-01 
Bilaga 4, Förslag på VA-taxa Taxebilaga 2, fr.o.m. 2021-01-01 
Bilaga 5, Förslag på VA-taxa, Taxebilaga 3, fr.o.m. 2021-01-01 
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Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kom-munstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. I 
planeringen av sammanträdesplan 2021 har förvaltningen tagit fasta på det 
som fungerat bra med 2020 års plan. De flesta sammanträdena föreslås ligger i 
månadens sista vecka för att de ekonomiska rapporterna ska hinna skickas ut 
med kallelsen och så att de kan behandlas på sammanträdena. Undantagen är i 
månaderna februari, maj och september där nämnderna istället ligger i 
månandens tredje vecka, detta för att nämndernas ska hinna fatta beslut om 
sina verksamhetsplaner innan tertial uppföljningarna. I förslaget har 
förvaltningen undvikt sammanträden under skollov, för att på så vis möjliggöra 
för såväl förtroendevalda som förvaltning att vara lediga. Forskningen om 
förtroendevaldas villkor framhåller det som positivt att undvika möten under 
skollov, då det möjliggör för förtroendevalda att tillbringa tid med familjen. 
Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas villkor kan förtroendeuppdraget 
bli mer attraktivt. Undantaget i sammanträdesplaneringen är revisionen och 
kommunens råd, som själva fastställer sina mötesdagar i samråd med 
förvaltningen. Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom 
samråd mellan presidium, verksamhetsområde och politiskt organ. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga, 
2020-09-21. 

Kommunstyrelsens 
förslag Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. Kom-munallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2019, har lämnat in 
redovisning i tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande 
bilagor, 2020-09-21. 

Kommunstyrelsens 
förslag Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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lnterpellationsdebatt - Krisberedskap 

Sida 

26 av 30 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående krisberedskap från Bo Wendt 
(BP). 

Underlag till beslutet Svar på interpellation från Johan Olsson Swanstein (M) 
Interpellation från Bo Wendt (BP) 

Yrkanden Ordförande yrkar att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Väckt motion - Solceller 

Sida 

27 av 30 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) och Haakon Böcker (BP) har lämnat in en motion med rubriken 
"Solceller" som ska väckas. 

Underlag till beslutet Motion, 2020-10-05. 

Yttranden Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Väckt medborgarförslag - Solcellspark mellan Förslövs station 
och Åkagårdens golfklubb 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget, 2020-09-01, ska godkännas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Medborgarförslag, 2020-09-01. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. 

3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Avsägelse av uppdrag-Anna Swenzohn (S) 

Sida 

29 av 30 

Beskrivning av ärendet 2020-09-18 inkom Anna Swenzohn (S) med en skrivelse där hon avsäger sig 
sina politiska uppdrag i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Avsägelse, 2020-09-18. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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30 av 30 

Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Anna Swenzohn (S) 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Anna Swenzohn (S). 

Yttranden Ingela Stefansson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S) yrkar att Adem Qerimaj (S) väljs till ny ledamot i 
utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Adem Qerimaj (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden efter avgående 
Anna Swenzohn (S). 

Utdra sbes rkande 


