
rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

Sida 

1av20 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 11november2020 kl. 09.00-11.50. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 
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Kommunstyrelsen 

In nehå 1 lsförteckn i ng 
Kommunstyrelsen 2020-11-11 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

KS § 237 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 238 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 239 Dnr KS 000761/2020 - 905 
Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4, Sand bäcksområdet i Förslöv 

KS § 240 Dnr KS 000731/2020 - 300 
Planuppdrag för centrala Båstad 

KS § 241 Dnr KS 000955/2012 - 315 
Avskrivande av detaljplaneuppdrag för sydkusten 

KS § 242 Dnr KS 000890/2019 - 900 
Informationsärenden 

KS § 243 Dnr KS 000653/2020 - 200 
Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

KS § 244 Dnr KS 000301/2020 - 200 
Tillägg till köpeavtal - Hemmeslöv 10:208 

KS § 245 Dnr KS 000302/2020 - 200 
Tillägg till köpeavtal - Hemmeslöv 10:209 

KS§246 DnrKS000324/2019-200 
Tillägg till köpeavtal - Östra Karup 6:26-6:37 

KS § 247 Dnr KS 000784/2020 - 200 
Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 - Veidekke Villatomter AB 

KS § 248 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 249 
Delgivningar 

Dnr KS 000880/2019 - 900 

KS § 250 Dnr KS 000887 /2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS § 251 Dnr KS 000775/2020 - 900 
Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

KS § 252 Dnr KS 000774/2020 - 900 
Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA) 

Sida 

2 av20 

J usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 237 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 tisdagen den 17 november 2020 kl. 16.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 238 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

Dnr KS 000889/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av20 

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. 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-11-11 

KS § 239 Dnr KS 000761/2020 - 905 

Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om 
Båstad hems investering i fastigheterna Slammarp 64:3 
och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv 

Sida 

5 av 20 

Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har genomfört utredningar samt genomlysning av fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4 vilka har visat på att en större renovering, 
standardhöjning och modernisering av fastigheterna behöver göras. Bolaget 
har upphandlat leverantör och investeringsvolymen för båda fastigheterna 
uppgår till 98 mkr som fördelas under renoveringstiden 2021-2023. 
Finansieringen planeras att till störst del ske genom det egna kassaflödet med 
eventuell kortvarig upplåning som i så fall ryms inom befintlig borgensram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-11-03, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner och Båstadhems VD Lisbeth Nilsson föredrar 
ärendet. 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Kerstin Gustafsson (M), Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S): Bifall med 
följande tillägg: Finansiering av investeringen är planerad att till största delen 
ske med bolagets eget kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom 
befintligt borgenslån. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Båstads kommun ställer sig positiv till Båstadhems AB:s begäran om 
investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4. 

2. Finansiering av investeringen är planerad att till största delen ske med 
bolagets eget kassaflöde med eventuell kortvarig upplåning inom befintligt 
borgenslån. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 240 DnrKS000731/2020-300 

Planuppdrag för centrala Båstad 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet 
kommunalägda fastigheter i centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. 
Enligt ansökan har flera av fastigheterna byggnader som inte är helt 
ändamålsenliga för verksamheten och behöver utvecklas. För att kunna 
utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika 
funktioners lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. 
Planområdet är utpekat som område för förtätning i kommunens översiktsplan. 
Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande 
detaljplaneläggning. 

Underlag till bes! u tet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2 0 2 0-11-10, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads 
kommun, Skåne län får upprättas och samråd får hållas. 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

2. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens 
prioriteringslista. 
3. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en 
strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
göras. 
4. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KS au) tillsätts. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall med följande tillägg: Gruppledarna får kontinuerlig information 
på gruppledarträffarna. 

Uno Johansson (C): Bifall med följande ändring: I den politiska styrgruppen 
ska ingå minst en representant från varje parti i kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta förslag. Därefter ställer han proposition på 
Birgitte Dahlins m fl tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
detta yrkande. Slutligen ställer han proposition på Uno Johanssons 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detta yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2020-11-11 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., 
Båstads kommun, Skåne län får upprättas och samråd får hållas. 

2. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens 
prioriteringslista. 

7 av 20 

3. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför 
en strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver göras. 

4. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KS au) tillsätts. 

5. Gruppledarna får kontinuerlig information på gruppledarträffarna. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Uno Johansson (C). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-10 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000731/2020-300 

Tjänsteskrivelse 1 (7) 

Till: Kommunstyrelsen 

Planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads kommun, 
Skånelän 

Förslag till beslut 
Att 

1. Förslag till planprogram för centrala Båstad, Kv. Citadellet m.fl., Båstads kommun, 
Skåne län får upprättas och samråd får hållas. 

2. Planprogrammet inordnas med prioritet 1 enligt kommunens prioriteringslista. 
3. Planprogrammet bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strate

gisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 
4. En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSau) tillsätts. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet kommunalägda fastigheter i 
centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. Enligt ansökan har flera av fastigheterna bygg
nader som inte är helt ändamålsenliga för verksamheten och behöver utvecklas. 
För att kunna utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika funktion
ers lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. Planområdet är utpekat 
som område för förtätning i kommunens översiktsplan. 
Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande detaljplaneläggning. 

Bakgrund 
Teknik och service har inkommit med en planansökan för flertalet kommunalägda fastigheter i 
centrala Båstad tätort omkring torget Lyckan. Det rör fastigheterna Citadellet 1 och 2, Plom
monet 1och2, Malen 1:237, Dillen 2, Borren 11, 12 och 17 samt del av Båstad 109:2. Flera 
olika samhällsfunktioner och serviceinrättningar ligger inom dessa fastigheter, bland annat 
kommunkontor, förskolor, skolor och bibliotek. 
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Kartbild över nordöstra delen av Båstads kommun med planområdet markerat med röd streckad linje. 

Enligt ansökan från Teknik och service har flera av fastigheterna byggnader som inte är helt 
ändamålsenliga för verksamheten. Det gäller exempelvis räddningstjänstens lokaler inom 
fastigheten Malen 1:237, kontorsbyggnaden inom Plommonet 1, förskolornas lokaler inom 
Plommonet 2, Musteriet inom Borren 12 och det före detta boendet för ensamkommande inom 
Borren 17. Även torget Lyckan behöver rustas upp framöver. Inom området finns det ett 
behov av att utreda trafiken i korsningen Friluftsvägen/Köpmansgatan, säkra skolvägar och 
trafiksituationen utanför Strandängsskolan, längs Hundestedsvägen i syfte att öka säkerhet och 
tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt mötet mellan olika trafikslag och trafikanter på 
parkeringsplatsen vid ICA, busstationen och kunskapscentrum Agardh. 

Planläggningen har stöd i gällande översiktsplan ÖP2030 där fastigheterna i centrala Båstad 
pekas ut för "stads bygd ny /ändrad" i syfte att pröva möjligheterna till förtätning med bostäder, 
handel och service. Det skapar förutsättningar för vidareutveckling av centrala Båstad som 
mötesplats och centrumnod. Planläggningen är förenlig med länsstyrelsens gransknings
yttrande över ÖP2030, då länsstyrelsen inte framför några synpunkter på det utpekade mark
området eller förtätningen av samhället. 
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Kartutsnittfrån översiktsplanen, ÖP2030, där det aktuella området i centrala Båstads tätort är markerat 
mörkbrunt. Området pekas utför ny/ändrad stadsbygd med fokus på förtätning och utveckling av cent
rumverksamhet. 

Aktuellt 
För att kunna utveckla tätorten är det angeläget att se över markanvändningen, olika funktion
ers lokalisering och möjligheter till förtätning inom centrala Båstad. Det är dock inte enbart de 
kommunalägda fastigheterna som bör ingå i en planläggning utan även privatägda fastigheter, 
så att de större sammanhangen och frågor så som trafikflöden och allmänna platsers utform
ning kan studeras vidare. Detta betyder också att det först bör tas fram ett planprogram innan 
detaljplaneläggning kan göras. 

Med ett planprogram kan områdets förutsättningar kartläggas och utgångspunkter för den 
kommande planläggningen beslutas. Eftersom det är av stort allmänt intresse hur kommunen 
avser planlägga de centrala delarna av Båstad tätort och då markanvändningen är komplex 
med flera olika fastighetsägare och intressenter, behöver detaljplaneläggningen föregås av ett 
planprogram. Planprogrammet blir ett underlag för de olika detaljplaner som sedan behöver 
tas fram. Ett planprogram tas fram enligt plan- och bygglagen. Ett samråd ska genomföras på 
samma sätt som för en detaljplan. 

Planprogramsområde 
Utöver de kommunalägda fastigheterna behöver de privatägda också tas med i planprogram
met för att få en helhetsbild över till exempel trafikflöden, stråk och grönstrukturer, parke
rings behov och dagvattenhantering. 

Under arbetet med planprogrammet kan planområdets avgränsning ändras. 
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Kartbild över centrala Båstads tätort där föreslaget planprogramsområde är utritat med röd streckad 
linje. Inom planprogramsområdetfinns såväl kommunalägda som privatägda fastigheter. 

Syfte 
I översiktsplanen ÖP2030 pekas det aktuella området i centrala Båstad ut för ny /ändrad 
stads bygd. Kvarteren har låg nyttjandegrad och det är därför önskvärt att se över möjligheter
na till förtätning med fler bostäder och lokaler för service och handel, för att främja ett levande 
centrum som förmår attrahera boende så väl som besökare. Trafiksituationen är stundtals 
problematisk och i synnerhet barnens skolvägar behöver göras säkrare och tryggare. Vid 
Strandängsskolan skapar gaturummets utformning och mötet mellan de olika trafikslagen en 
osäker och otrygg upplevelse för många skolelever. Gång- och cykelvägen över torget Lyckan 
och under Köpmansgatan till Strandängsskolan, trafiksituationen på parkeringen/busstationen 
vid ICA där bussar, godstrafik, persontrafik och barn samsas om ytan, korsningen Friluftsvä
gen/Köpmansgatan och Hundestedsvägen är ytterligare platser i gatunätet där andra trafik
lösningar behöver åtgärdas. 

Process och styrning 
En politisk styrgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) 
föreslås leda arbetet. Det är viktigt att inledningsvis formulera tydliga utgångspunkter för 
planprogrammet. Eftersom intresset för planläggningen av centrala Båstad är stort behöver 
medborgardialoger hållas i ett tidigt skede så väl som under samrådet. 

Planprogrammet tas fram som ett underlag inför kommande detaljplaneläggning. Intressen
ter /fastighetsägare som vill att en detaljplan ska tas fram behöver dock inkomma med en plan
ansökan till Båstads kommun i vanlig ordning. Det är kommunstyrelsen som beslutar om plan
besked. 

Tidplan 
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Arbetet med planprogrammet bedöms kunna påbörjas under 2021 med samråd i slutet av 
2021 och ett godkännande av planprogrammet 2022, se figur nedan. Då planprogrammet be
döms vara av större vikt för kommunen bör kommunfullmäktige ta beslut om godkännande av 
planprogrammet. 

Uppstart & 

dialog 

2021 

Samråd 

2022 

Godkännande Laga kraft 

2022 2022 

En första detaljplan bedöms kunna påbörjas i slutet av 2022 med samråd under 2023 och ett 
antagande av detaljplanen 2024. 

Planarbetet föreslås inordnas med prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning, 
eftersom planen syftar till att möjliggöra kommunal service och då Båstads busstation ligger 
inom planområdet där markanvändningen är bostäder, service, handel och annan verksamhet 
som är förenlig med bostäder. 

Underlag 
Inom ramen för planprogrammet behöver en rad olika frågor studeras. Det finns en del redan 
framtaget underlag att arbeta vidare utifrån, exempelvis inriktningsdokumentet för Båstads 
tätort (Dnr. B 2015-71). 

En översiktlig dagvattenutredning samt en trafikutredning där även omgivande vägnät och 
behovet av parkering ingår behöver tas fram. Dessa behöver arbetas fram externt då förvalt
ningen inte har personella resurser för att ta fram den typen av underlag. 

Förvaltningen kommer även behöva göra stråkstudier för att undersöka hur man förflyttar sig 
inom och till området och kartlägga rörelsemönster. Detta underlag tas fram av förvaltningen. 

Bebyggelsen och stadsmiljön inom planområdet bedöms inte vara kulturhistoriskt värdefull. 
En kulturhistorisk utredning bedöms därför inte behöva göras. Dock har kommunhuset samt 
Brännborns fastighet, där idag bl.a. Magasinet och Systembolaget ligger, kvaliteter som är tids
typiska. Dessa byggnaders arkitektoniska kvaliteter behöver beaktas. 

Miljöpåverkan 
En undersökning har gjorts av om planprogrammet kan antas medföra en betydande miljöpå
verkan. Undersökningen visar att genomförandet av planprogrammet kommer bidra till ett 
mer effektivt markutnyttjande med ökad användning av befintlig infrastruktur inom området. 
En förtätning av området kan också bidra till minskade transporter och bättre underlag fört ex 
kollektivtrafik. Dagvattenutredningen som planeras ska ligga till grund för förbättringar avse
ende både kvalitet och kapacitet för dagvattenhantering och därmed minskad miljöpåverkan. 

Ekonomi 
Planprogrammet arbetas fram av personal vid Samhällsbyggnad i samverkan med tjänste
personer från andra verksamhetsområden, exempelvis Teknik och service. Finansiering av de 
underlag som behövs beskrivs närmre under Konsekvenser av beslut - ekonomi. 

Efterföljande detaljplaner kan komma att möjliggöra utökade byggrätter som kan generera 
intäkter för kommunen. 

Kommande detaljplaner finansieras genom upprättande av planavtal med de fastighetsägare 
som har nytta av respektive detaljplan. 

·1fh };W 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förutsättningarna för samhällsservice och handel att utvecklas i Båstads centrum förbättras i 
och med planprogrammets helhetsgrepp om området. Förtätningsmöjligheter kan ge fler 
boende i centrala Båstad, något som gynnar ett levande, tryggt centrum och ger ett ökat 
kundunderlag, samtidigt som det bidrar till ett hållbart markutnyttjande. 

Verksamhet 
Med ett beslut om att arbeta fram ett planprogram för centrala Båstad, som syftar till att se 
över möjligheterna till förtätning med fler bostäder och lokaler för service och handel och att 
främja ett levande centrum som förmår attrahera boende så väl som besökare, efterlevs 
kommunfullmäktiges inriktningsmål: 

Fokusområde medborgaren, mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Fokusområde hållbar samhällsutveckling, mål 6: Båstads kommun erbjuder goda 
förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat. 
Fokusområde hållbar ekonomi, mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god 
ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. 

Ekonomi 
Ett beslut om att upprätta ett planprogram för centrala Båstad får konsekvenser för den 
kommunala ekonomin. De eventuella förtätningsmöjligheter och ökade byggrätter som plan
programmet kan resultera i, skulle skapa försäljnings bar mark som ger intäkter åt kommunen. 

Två externa utredningar behöver göras under arbetet med planprogrammet; en trafikutred
ning inklusive parkeringsöversyn samt en översiktlig dagvattenutredning. Utredningarna upp
handlas först när en struktur för planområdet arbetats fram. Medel finns inte inom befintlig 
ram för 2021 och utredningarna föreslås finansieras genom medel från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter för 2021. Ett äskande av medel sker i samband med upphand
ling. 

Barnkonsekvensanalys 
Ett beslut om att upprätta ett planprogram för centrala Båstad ger tillfälle att skapa skolvägar 
och en trafikmiljö runt Strandängsskolan som är säkrare och tryggare för skolbarnen. Under 
arbetet med att ta fram planprogrammet kommer barn i olika åldrar vara viktiga att höra och 
samla in synpunkter från. Planprogrammet kommer att innehålla en barnkonsekvensanalys av 
planförslaget. 

M i ljökonsekvensana lys 
En undersökning har gjorts av om planprogrammet kan antas få en betydande miljöpåverkan. 
Den visar att en rad frågor särskilt behöver beaktas i fortsatt planarbete men att en miljökon
sekvensbeskrivning inte behöver upprättas i samband med planprogrammets framtagande. 
Frågor som är särskilt viktiga i det fortsatta arbetet är dagvattenproblematik inklusive vatten
kvalitet, lågpunkter och översvämningsfrågan. Fortsatt att utreda i planprogrammet är till ex
empel om markförorening finns, trafik- och bullersituationen, markstabilitet i skredkänsliga 
jordarter inom området samt konsekvenser av ett ökat resursutnyttjande på tex vattenled
ningsnät. Vissa frågor lämpar sig bättre att i mer detalj utreda i efterföljande detaljplaneske
den. 

Klara Harmark-Peters, översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 



Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 
Teknik och service 
Barn och skola 
Bildning och arbete 
Vård och omsorg 
Kommunledningskontoret 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan om planbesked från Teknik och service, daterad 2020-09-29 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Olof Sellden, planchef 
Hanna Seger, vik översiktsplanerare 
Jan Bernhardsson, chef för Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Marie Eriksson, gatu- och parkchef 
Inga-Britt Henriksson, chef för Barn och skola 
Elisabet Edner, ekonomichef 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommunchef 
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l,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

2020-11-11 8 av 20 

KS § 241 Dnr KS 000955/2012 - 315 

Avskrivande av detaljplaneuppdrag för sydkusten 

Sedan 2009 har förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en 
översyn av befintliga detaljplaner i orter på kommunens sydkust. Syftet med 
översynen av detaljplanerna på sydkusten är att pröva möjligheten till utökade 
byggrätter. Kopplat till översynen finns även planbesked för fastigheterna 
Ängelsbäck 5:61 och Öllöv 16:41. När planuppdragen gavs hade de stöd i då 
gällande översiktsplan, ÖP08. Nu gällande översiktsplan, ÖP2030, har dock en 
annan strategisk inriktning där ingen ny mark för stadsbygd (bostäder m.m.) 
pekas ut längs sydkusten. Där-för bedöms det inte längre vara aktuellt att 
revidera detaljplanerna i orterna på sydkusten i syfte att utöka byggrätterna. 
Planuppdragen bör avskrivas. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-10-12, 
med tillhörande bilagor. 

1. Avskriva planuppdraget om ändring av detaljplaner i Ängelsbäcksstrand, 
Segelstorps-strand och Ranarpsstrand (KS 2009-03-04 § 49). 2. Avskriva 
planuppdraget om revidering av detaljplaner på sydkusten med prioritering av 
Glimminge plantering, Öllövsstrand (planområde 831) samt Storahult (KS 
2009-04-08 § 79). 3. Avskriva planuppdraget för fastigheten Öllöv 16:41 (KS 
2012-09-12 § 242). 4. Avskriva planuppdraget för fastigheten Ängelsbäck 5:61 
(KS 2009-03-04 § 49). 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M), Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) och 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag samt följande 
protokollsanteckning: Ärendet om sydkusten tas upp när FÖP för Torekov 
är genomförd. 

Uno Johansson (C): I första hand avslag, i andra hand bifall till 
Kerstin Gustafssons m fl protokollsanteckning. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Uno Johanssons yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. Därefter ställer han proposition på Kerstin 
Gustafssons m fl protokollsanteckning och finner att kommunstyrelsen 
bifallit protokollsanteckningen. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 

Beslut 

2020-11-11 9 av 20 

Ärendet om sydkusten tas upp när FÖP för Torekov är genomförd. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Avskriva planuppdraget om ändring av detaljplaner i Ängelsbäcksstrand, 
Segelstorps-strand och Ranarpsstrand (KS 2009-03-04 § 49). 

2. Avskriva planuppdraget om revidering av detaljplaner på sydkusten med 
prioritering av Glimminge plantering, Öllövsstrand (planområde 831) 
samt Storahult (KS 2009-04-08 § 79). 

3. Avskriva planuppdraget för fastigheten Öllöv 16:41 
(KS 2012-09-12 § 242). 

4. Avskriva planuppdraget för fastigheten Ängelsbäck 5:61 
(KS 2009-03-04 § 49). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-13 
Handläggare: Klara Barmark-Peters 
Dnr: KS 000955/2012 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avskrivning av planuppdrag för orter på sydkusten, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1 (5) 

1. Avskriva planuppdraget om ändring av detaljplaner i Ängelsbäcksstrand, Segelstorps-strand 
och Ranarpsstrand (KS 2009-03-04 § 49). 

2. Avskriva planuppdraget om revidering av detaljplaner på sydkusten med prioritering av 
Glimminge plantering, Öllövsstrand (planområde 831) samt Storahult (KS 2009-04-08 § 79). 

3. Avskriva planuppdraget för fastigheten Öllöv 16:41(KS2012-09-12 § 242). 

4. Avskriva planuppdraget för fastigheten Ängelsbäck 5:61 (KS 2009-03-04 § 49). 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2009 har förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av befintliga 
detaljplaner i orter på kommunens sydkust. Syftet med översynen av detaljplanerna på syd
kusten är att pröva möjligheten till utökade byggrätter. Kopplat till översynen finns även plan
besked för fastigheterna Ängelsbäck 5:61 och Öllöv 16:41. När planuppdragen gavs hade de 
stöd i då gällande översiktsplan, ÖP08. Nu gällande översiktsplan, ÖP2030, har dock en annan 
strategisk inriktning där ingen ny mark för stads bygd (bostäder m.m.) pekas ut längs sydkus
ten. Där-för bedöms det inte längre vara aktuellt att revidera detaljplanerna i orterna på syd
kusten i syfte att utöka byggrätterna. Planuppdragen bör avskrivas. 

Bakgrund 
Sedan 2009 har förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av befintliga 
detaljplaner i orter på kommunens sydkust. Det gäller revidering av detaljplaner i Ängelbäcks
strand, Segelstorpsstrand och Ranarpsstrand (Ä/S/R) (KS 2009-03-04 § 49), samt revidering 
av detaljplaner på sydkusten med prioritering av Glimminge plantering, Öllövsstrand (planom
råde 831) samt Storahult (KS 2009-04-08 § 79). Inbakat i uppdraget att se över detaljplanerna 
för Ä/S/R finns ett positivt planbesked för fastigheten Ängels bäck 5:61 (KS 2009-03-04 § 49, 
Dnr 1268/08-315). Kopplat till uppdraget att revidera detaljplanerna på sydkusten finns ett 
positivt planbesked för fastigheten Öllöv 16:41(KS2012-09-12 § 242, Dnr 955/12-315). 
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Öllövsstrand 

-
Kortbild över Båstads kommun. Orterna på sydkusten som ärendet gäller är markerade i kortbilden. 

Syftet med översynen av detaljplanerna på sydkusten var att pröva möjligheten till utökade 
byggrätter. För att det skulle vara möjligt behövde ett par planeringsförutsättningar utredas. 
Det gällde främst dagvattensituationen i orterna samt flygbuller från inflygningen till Ängel
holms flygplats, som påverkade kuststräckan Ängels bäcksstrand, Segelstorpsstrand och 
Ranarpsstrand (Ä/S/R). En dagvattenutredning för Bjärehalvöns sydkust togs fram av NSVA 
(Dnr. 201/11-500) som omfattade Ä/S/R samt Storahult. Ansvars- och kostnadsfördelnings
frågor visade sig dock vara svårlösta. Som det ser ut idag är den bristande dagvattenhantering
en ett hinder för ökade byggrätter, utbyggnad och förtätning av orterna. Vad gäller flygbullrets 
påverkan på möjligheten till utbyggnad, så är det bullerpåverkade området idag mycket 
mindre och omfattar inte längre orterna Ä/S/R. 

Aktuellt 
Ansökan om planläggning av fastigheten Öllöv 16:41 gäller delning av fastigheten till två fastig
heter i syfte att bebygga dem med bostadshus. Fastigheten är detaljplanelagd för Bsp - mark 
avsedd för fritidsbebyggelse i friliggande byggnadssätt. Gällande byggnadsplan är från 1961, 
plan 831. Fastighetsägarna inkom i maj 2012 med en planansökan i syfte att kunna dela fastig
heten i två tomter. Gällande byggnadsplan tillåter inte detta. I planen regleras tomtstorleken 
till minst 1500 m2. Lantmäteriet har meddelat att de inte kan fastighetsreglera i strid mot gäl
lande detaljplan. 

I sitt positiva planbesked beslutade kommunstyrelsen (KS 2012-09-12 § 242) att fastigheten 
får detaljplaneläggas i samband med att planområde 831 (Öllövsstrand) revideras, men att 
ingen separat detaljplan görs. Kommunen ska bekosta en detaljplan för hela Öllövsstrand och 
sökande betalar full planavgift när bygglov beviljas. Då detta saknar stöd i ÖP2030 bör planbe
skedet för fastigheten Öllöv 16:41 avskrivas. 

Fastighetsägaren till Öllöv 16:41 har möjlighet att inkomma med en ny planansökan som då 
bedöms utifrån gällande lagstiftning och översiktsplan. 
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Fastigheten Öllöv 16:41 är markerad med röd streckad linje. 
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Ansökan om planläggning av fastigheten Ängelsbäck 5:61 gäller möjligheten att bebygga grön
området inom fastigheten med bostäder. Grönområdet i fråga är detaljplanelagt för allmän 
plats; park, plantering eller område för friluftsbad. Gällande byggnadsplan är från 1967, plan
område 829. En planansökan inkom 2004 från fastighetsägaren. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade då att avvakta en ny översiktsplan. 2008 inkom en förnyad planansökan från fastig
hetsägaren. I sin ansökan skriver fastighetsägaren att marken i vissa delar är mycket vatten
sjuk varför man anser att den norra delen är bättre att bebygga. 

I sitt positiva planbesked beslutade kommunstyrelsen (KS 2009-03-04 § 49) att ändring av 
detaljplaner för Ä/S/R med förslag till begränsad ytterligare exploatering får upprättas, och att 
planarbetet bekostas med full planavgift vid bygglovstillfället. Då detta saknar stöd i ÖP2030 
och då dagvattensituationen inte är löst, bör planbeskedet för fastigheten Ängelsbäck 5:61 av
skrivas. 

Fastighetsägaren till Ängels bäck 5:61 har möjlighet att inkomma med en ny planansökan som 
då bedöms utifrån gällande lagstiftning och översiktsplan. 
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Fastigheten Änge/sbäck 5:61 är markerad med röd streckad linje. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att avskriva uppdragen om planläggning i syfte att utöka byggrätter i orterna på 
sydkusten, efterlevs översiktsplanens strategier som har fokus på förtätning och bebyggelse i 
de större tätorterna och bevarande av kusterna och landsbygdens natur- och kulturvärden. 
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Verksamhet 
Genom att avskriva uppdragen om planläggning i syfte att utöka byggrätter i orterna på 
sydkusten, kan verksamhetens resurser riktas mot mer prioriterade planläggningsprojekt. 

Ekonomi 
En revidering av detaljplanerna i syfte att utöka byggrätterna inom privatägda fastigheter 
skulle innebära kostnader för planarbetet och tillkommande utredningar. I och med beslutet 
kommer kostnaderna inte att belasta den kommunala ekonomin. Medlen kan istället läggas på 
planläggningsprojekt av större allmänt intresse. 

Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, 
Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 
Teknik och service 
Fastighetsägare till Ängelsbäck 5:61 
Fastighetsägare till Öllöv 16:41 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-12 (§ 242) 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2009-03-04 (§ 49) 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2009-04-08 (§ 79) 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Susanna Almqvist, mark- och exploateringsingenjör 



[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-11-11 

KS § 242 Dnr KS 000890/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

a) . Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Christofer Thoren). 

b). Kommundirektören informerar (Charlotte Rosenlund Sjövall). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

10 av 20 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

2020-11-11 11av20 

KS § 243 Dnr KS 000653/2020 - 200 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för 
verksamheter i form av detaljhandel, kontor mm. Det 11 000 kvm stora 
markområdet är beläget mellan Inre kustvägen och järnvägen, strax intill entre 
Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. Markområdet är en 
viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här ska 
hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs 
Inre Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligheter till användning av 
marken och byggrätten är väl tilltagen. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-12, 
med tillhörande bilaga. 

1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 
2. Lämna Teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen, 
i enlighet med inbjudan till markanvisningstävling. 
3. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall med följande tillägg: 
Förvaltningen ges mandat att vid behov ändra datumet för 
markanvisningstävlingen. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 

2. Lämna Teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen, 
i enlighet med inbjudan till markanvisningstävling. 

3. Förvaltningen ges mandat att vid behov ändra datumet för 
markanvisningstävlingen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr/kvm. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-25 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000653/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

1. Godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:9. 

1 (3) 

2. Lämna teknik och service i uppdrag att starta och genomföra tävlingen, i enlighet med inbju
dan till markanvisningstävling. 

3. Godkänna föreslaget markpris om 350 kr /kvm. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun äger mark som genom detaljplan prövats lämplig för verksamheter i form av 
detaljhandel, kontor mm. Det 11 000 kvm stora markområdet är beläget mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax intill entre Båstad och utgör en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. 

Markområdet är en viktig tillgång för Båstads kommun och den byggnation som uppförs här 
ska hålla en hög arkitektonisk nivå och harmonisera med övrig bebyggelse längs Inre 
Kustvägen. Detaljplanen medger många möjligehter till användning av marken och byggrätten 
är väl tilltagen. 
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För att på bästa sätt tillvarata markområdets potential och kommunens ambitioner föreslår 
teknik och service att en markanvisningstävling genomförs. Markanvisningstävlingen ger 
kommunen möjlighet att påverka utveckling av platsen genom att tydligt kommunicera vad 
som förväntas av den som vill tävla om, och ha förutsättningar att vinna, option till marken. 

Avseende önskad användning av markområdet har några förslag till utveckling redan tidigare 
behandlats inom kommunen, varav ett resulterade i ett optionsavtal. Kommunens tidigare 
ställningstagande kan konkretiseras till en inriktning; 

den byggrätt som detaljplanen medger ska nyttjas väl 
tilltänkt byggnation ska möjliggöra etablering av flera olika verksamheter /ändamål för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av området. 

Båstads kommun har inte analyserat vilka verksamheter/ändamål som kan vara lämpliga att 
etablera på platsen varför teknik och service föreslår att kommunen ger intressenterna 
oinskränkt utrymme att själva undersöka och redogöra för vilka verksamheter /ändamål som 
tillsammans kan utgöra en fungerande helhet. 

Teknik och service har tillsammans med avdelningen för samhällsbyggnad och kommunens 
företagslots arbetat fram ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling. 
Markanvisningstävlingen föreslås offentliggöras genom mail till kommunens intressenter, 
genom en annons i Byggvärlden och genom kommunens andra kommunikationskanaler. 
Tävlingen förslås startas i oktober 2020 och avslutas i februari 2021, varpå inkomna 
tävlings bidrag utvärderas av tjänstemannajury. Tilldelnings beslut tags i sedvanlig ordning av 
kommunstyrelsen. 

I inbjudan till markanvisningstävling delges intressenterna att priset för marken är 350 
kronor /kvm. Marken är genom tidigare beslut i kommunfullmäktige prissatt till 225 
kronor /kvm, utefter en självkostnadsprincip. 
Kommunfullmäktige har genom flertalet separata beslut om försäljning av kommunala 
fastigheter, exempelvis Båstad Hemmeslöv 5:56, följt förvaltningens rekommendation att 
överlåta kommunal mark till marknadsmässiga priser. 
Förslagen prissättning om 350 kronor/kvm är motiverad utifrån markområdets läge och 
byggbarhet. 

Bakgrund 
Detaljplan för området vann laga kraft den 8 november 2019. Området har titigare varit 
anvisat till MIMS invest AB som tillsammans med COOP hade för avsikt att etablera sig på 
platsen. Anvisningen resulterade inte i försäljning. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut ger kommunen möjlighet att inbringa en mängd goda förslag till 
användning av platsen och tillfälle att finna en framtida samarbetspart/köpare till 
markområdet. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en kostnd för annonsering i byggvärlden om 10 500 
kronor. Kostnaden förs på exploateringsprojekt 8018. Teknik och service anser denna kostnad 
befogad då byggvälden är en välrenommerad branschtidning som når intressenter vi genom 
egna kanaler inte får kontakt med. 
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Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad 
2. Företagslots, Pathricia Hansson 
3. NSVA, Fredrik Jönsson 
4. Södra Hallands Kraft 
5. Trafikverket, Jan-Fredrik Wahlin 
6. Ekonomikontoret, Elisabet Edner 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till inbjudan till markanvisningstävling för del av Hemmeslöv 5 :9 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, företagslots, NSVA, Trafikverket 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-11-11 12 av 20 

KS § 244 Dnr KS 000301/2020 - 200 

Tillägg till köpeavtal - Hemmeslöv 10:208 

Båstads kommun har ingått köpeavtal med GBJ Heden 1 AB avseende 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:209. Köpeavtalet upprättades mellan 
parterna den 29 juni 2020. Då köpeavtalet upprättats till följd av ingånget 
markanvisningsavtal och däri överenskomna villkor har köpeskillingen 
beräknats på antal nyttjade BTA inom rubricerad fastighet. Uppgifter om antal 
nyttjade BTA har inhämtats från ansvarig bygglovshandläggare inför tecknande 
av köpeavtal. BTA är ett begrepp som betyder bruttototalarea. I 
bruttototalarean ska inte så kallad öppenarea medräknas. Begreppet 
öppenarea omfattar; balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt 
uteplats, öppet garage och liknande ytor. Det antal BTA som levererats att 
utgöra grund för beräkning för köpeskilling innehöll öppenarea, vilket således 
utgör grund för att ändra överenskommen köpeskilling för överlåten fastighet. 
För att kunna genomföra en sådan ändring måste ett tillägg till köpeavtal 
upprättas skriftligt mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen. Detta 
framgår av§ 13 i upprättat köpeavtal. Korrekt antal BTA har räknats fram av 
kommunen i samförstånd med GBJ Heden 1 AB och ett förslag till tillägg till 
köpeavtal har tagits fram av teknik och service. GBJ Heden 1 AB har redan 
erlagt köpeskilling för rubricerad fastighet vilket innebär att kommunen med 
stöd av upprättat tillägg till köpeavtal ska återbetala 1 283 450 kronor av 
erlagd köpeskilling senast den 15 november 2020. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-12, 
med tillhörande bilagor. 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 med grund i 
justerad beräkning av antal nyttjade BTA inom fastigheten från 5 635 kvm till 
4364,55 kvm, innebärande att köpeskillingen för fastigheten ändras från 5 635 
000 kronor till 4 364 550 kronor. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist fö redrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 med grund 
i justerad beräkning av antal nyttjade BTA inom fastigheten från 5 635 kvm 
till 4364,55 kvm, innebärande att köpeskillingen för fastigheten ändras från 
5 635 000 kronor till 4 364 550 kronor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-06 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000301/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 med grund i justerad beräk
ning av antal nyttjade BTA inom fastigheten från 5 635 kvm till 4364,55 kvm, innebärande att 
köpeskillingen för fastigheten ändras från 5 635 000 kronor till 4 364 550 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ingått köpeavtal med GBJ Heden 1 AB avseende fastigheten Båstad 
Hemmeslöv 10:209. Köpeavtalet upprättades mellan parterna den 29 juni 2020. 
Då köpeavtalet upprättats till följd av ingånget markanvisningsavtal och däri överenskomna 
villkor har köpeskillingen beräknats på antal nyttjade BTA inom rubricerad fastighet. Uppgifter 
om antal nyttjade BT A har inhämtats från ansvarig bygglovshandläggare inför tecknande av 
köpeavtal. 
BT A är ett begrepp som betyder bruttototalarea. I bruttototalarean ska inte så kallad öppen
area medräknas. Begreppet öppenarea omfattar; balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande ytor. 
Det antal BT A som levererats att utgöra grund för beräkning för köpeskilling innehöll öppen
area, vilket således utgör grund för att ändra överenskommen köpeskilling för överlåten fas
tighet. För att kunna genomföra en sådan ändring måste ett tillägg till köpeavtal upprättas 
skriftligt mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen. Detta framgår av§ 13 i upprät
tat köpeavtal. 
Korrekt antal BTA har räknats fram av kommunen i samförstånd med GBJ Heden 1 AB och ett 
förslag till tillägg till köpeavtal har tagits fram av teknik och service. GBJ Heden 1 AB har redan 
erlagt köpeskilling för rubricerad fastighet vilket innebär att kommunen med stöd av upprättat 
tillägg till köpeavtal ska återbetala 1 283 450 kronor av erlagd köpeskilling senast den 15 no
vember 2020. 

Bakgrund 
Den 10 juni 2020 godkändes upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:208 
av kommunstyrelsen. 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1och4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 

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



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för Båstads samhälle. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder att kommunen får intäkter för fastigheten Hem
meslöv 10:108 om 4 351 550 kronor, 2020, istället för prognostiserade 5 635 000 kronor. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
2. GBJ Heden 1 AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Upprättat köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 
2. Förslag till tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:208 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, GBJ Heden 1 AB 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-11-11 13 av 20 

KS § 245 Dnr KS 000302/2020 - 200 

Tillägg till köpeavtal - Hem mes löv 10:209 

Båstads kommun har ingått köpeavtal med GBJ Heden 1 AB avseende 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:209. Köpeavtalet upprättades mellan 
parterna den 29 juni 2020. Då köpeavtalet upprättats till följd av ingånget 
markanvisningsavtal och däri överenskomna villkor har köpeskillingen 
beräknats på antal nyttjade BTA inom rubricerad fastighet. Uppgifter om antal 
nyttjade BTA har inhämtats från ansvarig bygglovshandläggare inför tecknande 
av köpeavtal. BTA är ett begrepp som betyder bruttototalarea. I 
bruttototalarean ska inte så kallad öppenarea medräknas. Begreppet 
öppenarea omfattar; balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt 
uteplats, öppet garage och liknande ytor. Det antal BTA som levererats att 
utgöra grund för beräkning för köpeskilling innehöll öppenarea, vilket således 
utgör grund för att ändra överenskommen köpeskilling för överlåten fastighet. 
För att kunna genomföra en sådan ändring måste ett tillägg till köpeavtal 
upprättas skriftligt mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen. Detta 
framgår av§ 13 i upprättat köpeavtal. Korrekt antal BTA har räknats fram av 
kommunen i samförstånd med GBJ Heden 1 AB och ett förslag till tillägg till 
köpeavtal har tagits fram av teknik och service. Med anledning av schemalagt 
beredningstillfälle i kommunstyrelsen innehåller föreslaget tillägg till köpeavtal 
även en justering av datum för köpeskillingens erläggande. Köpeskilling 
föreslås erläggas den 1 december 2020. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-12, 
med tillhörande bilagor. 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 med grund i 
justerad beräkning av antal nyttjade BTA inom fastigheten, från 7 518 kvm till 5 
685, 72, innebärande att köpeskillingen för fastigheten ändras från 18 795 000 
kronor till 14 214 300 kronor. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 med grund i 
justerad beräkning av antal nyttjade BTA inom fastigheten, från 7 518 kvm till 5 
685, 72, innebärande att köpeskillingen för fastigheten ändras från 18 795 000 
kronor till 14 214 300 kronor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-25 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000302/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 med grund i justerad beräk
ning av antal nyttjade BTA inom fastigheten, från 7 518 kvm till 5 685,72 till, innebärande att 
köpeskillingen för fastigheten ändras från 18 795 000 kronor till 14 214 300 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har ingått köpeavtal med GBJ Heden 1 AB avseende fastigheten Båstad 
Hemmeslöv 10:209. Köpeavtalet upprättades mellan parterna den 29 juni 2020. 
Då köpeavtalet upprättats till följd av ingånget markanvisningsavtal och däri överenskomna 
villkor har köpeskillingen beräknats på antal nyttjade BTA inom rubricerad fastighet. Uppgifter 
om antal nyttjade BT A har inhämtats från ansvarig bygglovshandläggare inför tecknande av 
köpeavtal. · 
BT A är ett begrepp som betyder bruttototalarea. I bruttototalarean ska inte så kallad öppen
area medräknas. Begreppet öppenarea omfattar; balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, 
taktäckt uteplats, öppet garage och liknande ytor. 
Det antal BT A som levererats att utgöra grund för beräkning för köpeskilling innehöll öppen
area, vilket således utgör grund för att ändra överenskommen köpeskilling för överlåten fas
tighet. För att kunna genomföra en sådan ändring måste ett tillägg till köpeavtal upprättas 
skriftligt mellan parterna och godkännas av kommunstyrelsen. Detta framgår av§ 13 i upprät
tat köpeavtal. 
Korrekt antal BTA har räknats fram av kommunen i samförstånd med GBJ Heden 1 AB och ett 
förslag till tillägg till köpeavtal har tagits fram av teknik och service. Med anledning av schema
lagt beredningstillfälle i kommunstyrelsen innehåller föreslaget tillägg till köpeavtal även en 
justering av datum för köpeskillingens erläggande. Köpeskilling föreslås erläggas den 1 de
cember 2020. 

Bakgrund 
Den 10 juni 2020 godkändes upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:209 
av kommunstyrelsen. 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 1och4. Markanvisningsavtalet ingicks med GBJ Bostadsutveckling AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He
den, etapp III, skulle tilldelas G BJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 

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



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för Båstads samhälle. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder att kommunen får intäkter för fastigheten 
Hemmeslöv 10:109 om 14 214 300 kronor kvartal 4, 2020, istället för prognostiserade 
18 795 000 kromor. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
2. GBJ Heden 1 AB, Per Sandberg 
3. NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 
Förslag till tillägg till köpeavtal för Hemmeslöv 10:209 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad, GBJ Heden 1 AB 

2 (2) 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-11 14 av 20 

KS § 246 Dnr KS 000324/2019 - 200 

Tillägg till köpeavtal - Östra Karup 6:26-6:37 

Beskrivning av ärendet Månviolen Projekt Ekonomisk förening har kontaktat teknik och service med 
anledning av det projekt som startats upp i Östra Karup på tolv av kommunens 
fastigheter i området Stinehov. Projektet avser byggnation av 12 parhus med 
upplåtelseform BRF och Månviolen Projekt Ekonomisk förening nu är mitt uppe 
i projektet mest kritiska fas, försäljningsskedet. För att projektet ska kunna 
fullföljas behöver försäljningsgraden vara över 70 %. Föreningen har meddelat 
kommunen att bostadsrätterna inte sålt riktigt så fort som man räknat med 
initialt. Föreningen vill därför förlänga försäljningstiden och skjuta på tillträdet 
för att inte försätta varken sig själva eller kommunen i en ofördelaktig 
situation. Teknik och service har därför, med stöd av§ 11 ingånget köpeavtal, 
upprättat förslag till tillägg till köpeavtal. Det föreslagna tillägget ger Månviolen 
Projekt Ekonomisk förening förlängning av tiden fram till tillträde och således 
ytterligare några månader att sälja bostadsrätterna som man har för avsikt att 
bygga. Tillträdet till fastigheterna föreslås flyttas från den 1 november 2020 till 
den 1mars2021. Överenskommen köpeskilling erläggs på tillträdesdagen. 
Vidare föreslås dagen för fullgörande av byggnadsskyldigheten flyttas till den 
1augusti2021. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-12, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för fastigheterna 
Östra Karup 6:26-6:37. 

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för fastigheterna 
Östra Karup 6:26-6:37. 
2. Tillträdet flyttas från den 1 november 2020 till den 1 mars 2021. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för fastigheterna 
Östra Karup 6:26-6:37. 

2. Tillträdet flyttas från den 1 november 2020 till den 1 mars 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-12 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000324/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillägg till köpeavtal, Östra Karup 6:26-6:37 

Förslag till beslut 

Godkänna upprättat tillägg till köpeavtal för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Månviolen Projekt Ekonomisk förening har kontaktat teknik och service med anledning av det 
projekt som startats upp i Östra Karup på tolv av kommunens fastigheter i området Stinehov. 
Projektet avser byggnation av 12 parhus med upplåtelseform BRF och Månviolen Projekt Eko
nomisk förening nu är mitt uppe i projektet mest kritiska fas, försäljningsskedet. 

För att projektet ska kunna fullföljas behöver försäljningsgraden vara över 70 %. Föreningen 
har meddelat kommunen att bostadsrätterna inte sålt riktigt så fort som man räknat med initi
alt. Föreningen vill därför förlänga försäljningstiden och skjuta på tillträdet för att inte försätta 
varken sig själva eller kommunen i en ofördelaktig situation. 

Teknik och service har därför, med stöd av§ 11 ingånget köpeavtal, upprättat förslag till tillägg 
till köpeavtal. Det föreslagna tillägget ger Månviolen Projekt Ekonomisk förening förlängning 
av tiden fram till tillträde och således ytterligare några månader att sälja bostadsrätterna som 
man har för avsikt att bygga. 
Tillträdet till fastigheterna föreslås flyttas från den 1november2020 till den 1 mars 2021. 
Överenskommen köpeskilling erläggs på tillträdesdagen. Vidare föreslås dagen för fullgörande 
av byggnadsskyldigheten flyttas till den 1 augusti 2021. 

Bakgrund 
Den 12 februari 2020 godkände kommunstyrelsen upprättat förslag till köpeavtal, med tillhö
rande överenskommelse om åtagande, för fastigheterna Östra Karup 6:26 - 6:37. 
Den 4 december 2019 godkände kommunstyrelsen förvaltningens förslag att tilldela Mariasta
den projekt AB option på fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 
Den 8 maj 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att släppa ett prospekt innehållande 15 tomter 
med byggrätt till kommunens intressenter. Detta beslut togs i syfte att stimulera byggnation 
inom det kommunala exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup. 
Inlämningstiden för förslag till byggnation förlängdes en månad på grund av tillkommande 
möjlighet till tolkning av gällande planbestämmelser. Detta tolkningsutrymme och utökad in
lämningstid kommunicerades med samtliga intressenter. Förfarandet resulterade i ett beslut 
om tilldelning av byggrätt, taget av kommunfullmäktige den 4 december 2019. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för Båstads samhälle. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut föranleder att dagen för köpeskillingen erläggande skjuts från 
räkenskapsåret 2020, till 2021. Kommunen erhåller således inte intäkter från försäljning av 
fastigheterna om 3 632 000 kronor förrän kvartal 1 2021. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Mariastaden Projekt AB, Johan Sjöstedt 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Olof Sellden och Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Ekonomiavdelningen, Jenny Hägglöf 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till tillägg till köpeavtal för Östra Karup 6:26-6:37. 
2. Köpeavtal och överenskommelse om åtagande för fastigheterna Östra Karup 6:26-6:37. 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-11 

KS § 247 DnrKS000784/2020-200 

Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 
- Veidekke Villatomter AB 

15 av 20 

Beskrivning av ärendet Då Veidekke Eiendom AB nu har fullföljd de åtaganden som avtalats om i tecknat 
markanvisningsavtal så ska köpeavtal upprättas för överlåtelse av marken. Teknik och 
service har tagit fram ett förslag till köpeavtal som kommunicerats med ansvarig för 
Veidekke Eiendom AB (556550-7307). Köpeavtalet tecknas med Veidekke Villatomter 
AB (556633-0592), i enlighet med p 3.2 i markanvisningsavtalet varför markanvisnings
avtalet också föreslås överlåtas till köparen som på så sätt bär samtliga skyldigheter som 
avtalats om tills bostadsprojektet står klart. Att markanvisningsavtalet kan överlåtas 
efter kommunens godkännande framgår av avtalets p 4.2.6. Veidekke Villatomter AB ska 
erlägga köpeskilling för marken som omfattas av köpeavtalet den 1 december 2020. 
Köpeskillingen beräknas utifrån det pris per nyttjad BTA, som kommunen aviserat i 
inbjudan till markanvisningstävling för Förslöv Ängar. Värdet av varje nyttjad kvm/BTA 
är 1 500 kronor. Skulle det slutliga antalet nyttjade BTA i lämnat bygglov avvika från det 
som antagits vid tecknande av köpeavtalet ska köpeskillingen justeras i efterhand. En 
viktig förutsättning för köpets fullgörande är att projektet uppnår en tillfredställande 
försäljningsgrad. Köpeavtalet har därför försetts med en möjlighet för köparen att 
frånträda köpet om projektet inte får förutsättningar att fullföljas. Köparen ska i sådant 
fall, senast dagen innan avtalat tillträde, skriftligen meddela säljaren att köpet inte kan 
fullföljas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-10-27, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Slammarp 64:60 
varigenom Veidekke Villatomter AB förvärvar det aktuella markområdet 
för en köpeskilling om 5 776 500 kronor. 
2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, fastigheten 
Slammarp 64:60, del av område 1, från Veidekke Eiendom AB till Veidekke 
Villatomter AB. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Slammarp 64:60 
varigenom Veidekke Villatomter AB förvärvar det aktuella markområdet 
för en köpeskilling om 5 776 500 kronor. 

2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, 
fastigheten Slammarp 64:60, del av område 1, från Veidekke Eiendom AB 
till Veidekke Villatomter AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Datum: 2020-10-27 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000784/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik, och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen be
sluta att: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Slammarp 64:60 varigenom 
Veidekke Villatomter AB förvärvar det aktuella markområdet för en köpeskilling om 
5 776 500 kronor. 

2. Godkänna överlåtelse av markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, fastigheten Slam
marp 64:60, del av område 1, från Veidekke Eiendom AB till Veidekke Villatomter AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Då Veidekke Eiendom AB nu har fullföljd de åtaganden som avtalats om i tecknat markanvis
ningsavtal så ska köpeavtal upprättas för överlåtelse av marken. Teknik och service har tagit 
fram ett förslag till köpeavtal som kommunicerats med ansvarig för Veidekke Eiendom AB 
(556550-7307) . Köpeavtalet tecknas med Veidekke Villatomter AB (556633-0592), i enlighet 
med p 3.2 i markanvisningsavtalet varför markanvisningsavtalet också föreslås överlåtas till 
köparen som på så sätt bär samtliga skyldigheter som avtalats om tills bostadsprojektet står 
klart. Att markanvisningsavtalet kan överlåtas efter kommunens godkännande framgår av av
talets p 4.2.6. 

Veidekke Villatomter AB ska erlägga köpeskilling för marken som omfattas av köpeavtalet den 
1 december 2020. Köpeskillingen beräknas utifrån det pris per nyttjad BTA, som kommunen 
aviserat i inbjudan till markanvisningstävling för Förslöv Ängar. Värdet av varje nyttjad 
kvm/BTA är 1 500 kronor. Skulle det slutliga antalet nyttjade BTA i lämnat bygglov avvika från 
det som antagits vid tecknande av köpeavtalet ska köpeskillingen justeras i efterhand. 

En viktig förutsättning för köpets fullgörande är att projektet uppnår en tillfredställande för
säljningsgrad. Köpeavtalet har därför försetts med en möjlighet för köparen att frånträda köpet 
om projektet inte får förutsättningar att fullföljas. Köparen ska i sådant fall, senast dagen innan 
avtalat tillträde, skriftligen meddela säljaren att köpet inte kan fullföljas. 

Bakgrund 
Båstads kommun har genomfört en markanvisningstävling för det kommunala exploaterings
området Förslövs Ängar, varigenom Veidekke Eiendom AB tillsammans med Riksbyggen 
BONUM och Liljewall arkitekter vann möjligheten att teckna markanvisningsavtal med kom
munen för en av två byggrätter som tävlats ut. 

Aktuellt 
Veidekke Villatomter AB har ansökt om bygglov i enlighet med uppställda villkor. Bygglovet 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret och förväntas vara klart under november 2020. Kö
peavtal för resterande mark inom fastigheten Slammarp 64:60 är under framtagande. Lantmä
teriförrättning pågår avseende avstyckning mm. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut är ytterligare ett steg i processen mot nybyggnation i Förslövs 
samhälle. Genom att teckna avtal om överlåtelse av aktuellt markområde uppfylls en viktig 
förutsättning för Veidekke Villatomter AB att kunna genomföra byggnation av 30 stycken 
bostäder i radhusform, med upplåtelseform bostadsrätt. Bostadsrätter är inte vanligt 
förekommande i Förslövs samhälle, som till största del kan erbjuda villor alernativt hyresrätter 
i flerbostadshus. Ett tillskott av bostadsrätter bör attrahera nya målgrupper som i 
förlängningen stärker en hållbar utveckling av Förslöv. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut säkrar en intäkt till kommunen, för det överlåtna markområdet, 
om 5 776 500 kronor kvartal 4, 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Veidekke Villatomter AB, Tony Petaja 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Bjäre kraft Ek för., Bengt Henrysson 
5. Förslöv ga:3, Torben Persson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ingånget Markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, fastigheten Slammarp 64:60, del av 

område 1. 
2. Förslag till köpeavtal för del av Slammarp 64:60. 

Samråd har skett med: 
Veidekke Villatomter AB, Lantmäterimyndigheten, Förslöv ga:3, avdelningen för samhälls
byggnad. 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 248 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

16 av 20 

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 november 2020 godkänns. 

I usterandes si naturer 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-11-11 

KS § 249 Dnr KS 000880/2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll från styrelsemöte i NSR AB 2020-09-18. 

b). Protokoll från styrelsemöte 5 - Vera Park Circularity AB 2020-09-18. 

c). Protokoll från möte 3 i Ekonomiska och Tekniska delegationen 
i NSRAB 2020-09-17. 

d). Protokoll nr. 6 2020 - Styrelsen för Båstadhem AB. 

e). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-10-15 -
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden januari-september 2020. 

f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-19 
- Ekonomisk månadsuppföljning januari-september 2020 samt utökat 
uppföljningsnyckeltal. 

g). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-10-06. 

h). Protokoll från Kommunförbundet Skånes förbundsmöte 2020-10-02. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

17 av 20 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-11-11 18 av 20 

KS § 250 Dnr KS 000887 /2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

Beslut 

a). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads kommun 
utfärdade mellan 2020-07-01och2020-10-01. 

b ). Delegations beslut - Individ och familj 2020-09-01 - 2020-09-30. 

c). Delegationsbeslut- Dispens från lokala trafikföreskrifter tom 2020-08-31. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 251 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

Dnr KS 000775/2020 - 900 

Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA) 

Sida 

19 av 20 

Beskrivning av ärendet Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA). Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det 
bolagsstämma som fattar beslut om nya delägare i NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta ställning. I § 11 anges att NSVA 
skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under förutsättning att detta 
bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga delägare. Beslut härom 
fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-15, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in 
som delägare i NSVA AB. 
2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga till tjänsteskrivelsen. 
3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

Yrkande Birgitte Dahlin (L), Bo Wendt (BP) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in 
som delägare i NSVA AB. 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna reviderat 
Aktieägaravtal, bilaga till tjänsteskrivelsen. 

3. Ge ombudet för Båstads kommuns aktier som instruktion att vid extra 
bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 252 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-11 

Dnr KS 000774/2020 - 900 

Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning 
för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Sida 

20 av 20 

Beskrivning av ärendet I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv 
och Bolagsordning. Enligt§ 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma 
som fattar beslut om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-15, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
förNSVAAB. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna bilagda förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
för NSVAAB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


