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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-06-03 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.00 - 21.05. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

1 (18) 

Kerstin Gustafsson och Ingela Stefansson. Ersättare: Ingemar Nilsson. 

Kommunk-an iet i Båstad, måndagen den 8 juni 2015 kl. 16.00. /, _,,..// 

d/~~ 
'ffenrik Anderss~n 

Paragrafer: 106 - 122 

c&~p/~ 

Kerstin Gustafsson 

ANSLAGSBEVIS 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-06-03 

Anslaget är 
uppsatt: 

F örvaringspla ts 
för protokollet: 

Underskrift 

9/6-1/7 

Kommunkontoret i Båstad 

cQ . / 
~~;;T~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

In nehå I lsförteckn i ng 
Kommunfullmäktige den 3 juni 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

99. Godkännande av dagordningen 

100. Val av kommunfullmäktiges valberedning 

101. Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 

102. Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 

103. Val av ordförande i kommunfullmäktige 

104. Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 

105. Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

106. Informationsärenden 

107. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

108. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) -Tjänstemannaorganisationen 

109. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) - Kommunikationspolicy 

110. AV Media Skåne - Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 

111. Ny VA-taxa fr.o.m. 1 juli 2015 

112. Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

113. Införande av läsplattor till förtroendevalda 

114. Vistorp 7:19 i Förslöv - Överlåtelse av mark samt tecknande av köpekontrakt 

och exploateringsavtal 

115. Omläggning av VA-ledningar i Grevie - Begäran om tilläggsanslag 

116. Svar på medborgarförslag angående förtydligande av riktlinjer som 

beslutats av kommunfullmäktige 

117. Svar på medborgarförslag angående ökat mottagande av nyanlända invandrare 

118. Svar på medborgarförslag angående naturistbad 

119. Svar på medborgarförslag angående hantering av riksintressen 

i kommunens planprocesser 

120. Avsägelse av uppdrag - Ingvar Andreasson (BP) 

121. Avsägelse av uppdrag - Christian Hallberg (M) 

122. Delgivningar 

rfa- I 15 ~ 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfu 11 mäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-06-03 

Omröstningar 

När- § § § § § 
varo 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt 
N D D D D D 

(M) Kerstin Gustafsson 
N D D D D D 

(BP) Eddie Grankvist 
N D D D D D 

(S) Ingela Stefansson 
N D D D D D 

(SD) f,HH bHFistiH IHgemaH 
Ingemar Nilsson N D D D D D 

(C) Stefan Olsson 
N D D D D D 

(BP) Helena Stridh §§ 111-122. Timothy N D D D D D 
Johnson§§ 99-110 

(M) Åsa Ragnarsson N D D D D D 
(FP) Thomas Andersson 

N D D D D D 
(BP) James Johnson N D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg 

N D D D D D 
(SD) Carolin Gräbner N D D D D D 
(C) Uno Johansson 

N D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen 

N D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad 

N D D D D D 
(MP) Katarina Toremalm 

N D D D D D 
(M) Jonas Persson Follin N D D D D D 
(BP) Hans Grönkvist N D D D D D 
(S) Adem Qerimaj N D D D D D 
(SD) Inge Sanden N D D D D D 
(C) Sonia Larsson N D D D D D 
(FP) Anna Rosberg 

N D D D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson 

N D D D D D 
(M) Fredrik From N D D D D D 

~ 15 /&. 
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Avst ja Nej 

D D D 
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D D D 
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l 505 19\t:\namndsadm\ I kommunfu llmäkt ige\kommunfullmäktige\närvaro- och omröstningslista\20 15\2015-06-03 .docx\ha 

§ 

Avst 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(BP) Helena Kruse 
N D D D D D D D D D 

(S) Göran Klang N D D D D D D D D D 
(BP) Inge Henriksson 

N D D D D D D D D D 
(SD) Jonatan Andersson N D D D D D D D D D 
(M) Christer de la Matte N D D D D D D D D [l 
(C) Ib Nilsson N D D D D D D D D ej 
(BP) IHgvaF :1\HaFeasseH 

Karin Schmidt N D D D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg N D D D D D D D D [l 
(M) bRFist:iaH MalleeFg 

Daniel Olofsson N D D D D D D D D [j 
(S) Ingrid Zäther N D D D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner N D D D D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson N D D D D D D D D D 
(FP) Mats Lundberg N D D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg N D D D D D D D D D 
(C) Michaela Backman N D D D D D D D D D 
(M) +eHy I1.raFSS8H Jacob Trattner N D D D D D D D D D 
(BP) Kjell Andersson N D D D D D D D D D 
SUMMA: 41 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 106 

I nformationsärenden 

a). Lägesrapport från Demokratiberedningen (Håkan Mörnstad) 

b) . Lägesrapport från tillfälliga beredningen, FÖP Norrviken-Kattvik 
(Hans Grönkvist) 

c). Lägesrapport från ordförandena i KS, VN, UN och MN 
(Bo Wendt, Eddie Grankvist, Stefan Olsson och Katarina Toremalm) 

Blad 

2 

d). Information från RFHL angående Kofoed-skola i Båstad (Mona Källbäck) 

j usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-06-03 3 

KF § 107 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit 
till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen från Niclas Svanberg (S) om arbetskläder nom Vård och 
omsorg godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet den 24 augusti 
för beredning. 

2. Motionen från Ann-Margret Kjellberg, Ingela Stefansson m.fl. i Social
demokraterna om att ändra resereglementet godkänns och skickas till 
ärendegenomgångsmötet den 24 augusti för beredning. 

3. Motionen från Ingela Stefansson m.fl. i Socialdemokraterna om att 
kommunen bör överta ansvaret för vägföreningar som inte vill fortsätta 
godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet den 24 augusti för 
beredning. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~,/) V& 
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Kommunledningskontoret 

1 (1) 

Redovisning av inkomna motioner och/eller medborgarförslag 

Ankomst- Diarie- Initierad av Ärendebeskrivning 
datum nummer 

2015-05-04 KS 000644/2015 Niclas Svanberg, Motion om arbetskläder 
Socialdemokraterna inom Vård och omsorg. 

2015-05-04 KS 000646/2015 Ann-Margret Kjellberg, Motion om att ändra 
Ingela Stefansson m.fl. resereglementet. 
Socialdemokraterna 

2015-05-04 KS 000653/2015 Ingela Stefansson m.fl, Motion om att kommunen 
Socialdemokraterna bör överta ansvaret för 

vägföreningar som inte 
vill fortsätta 
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Motion 

Arbetskläder inom vård och omsorg 

Det borde vara en självklarhet att anställda inom vård och omsorg och barnom

sorg, precis som inom räddningstjänst och tekniska kontoret får arbetskläder 

som är anpassade till yrkesutövandet. Vi socialdemokrater menar att det visar 

på en professionalitet gentemot kommuninvånarna. Anställda i Båstads kom
mun skall inte behöva få egna kläder förstörda och extra kostnader för sin yr

kesutövning. Det är en stor risk för smittspridning om inte kommunen tillhan

dahåller skyddskläder. 

Arbetskläderna skall tydligt visa att anställd personal är hör hemma i Båstads 

kommun genom logotyp och passande färg som visar på tillhörigheten. 

Vi yrkar 

Båstads kommun tar snarast upp en dialog med berörda fackliga organisationer 

angående behovet av arbetskläder inom respektive verksamhet 

Båstads kommun tillhandahåller arbetskläder(skor) till alla anställda som har 

behov av det 

Båstad den 1 maj 2015 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

f J 
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Motion 

Ändra regelverket 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -ns-.:. . 0 4 
Dnr .. ~;?.Q?q.~j.~ / 
..... 2..Q ~. ;?. . :-:-.. 9. .9. 9. .... 

Vid ett tillfälle under förra mandatperioden åkte jag buss till ett politiskt möte i Ängelholm till en 
kostnad av 2 x 48 kr. Jag glömde begära kvitto då man numera inte får biljett längre varken på tåg el

ler buss. Jag skrev ändå upp resan på min reseräkning. Fick tillbaka den med begäran om biljett an
nars kunde jag inte få några pengar. Jag ansåg det horribelt. Hade jag skrivit på reseräkningen att jag 

åkt bil hade jag utan prut fått betydligt högre ersättning. Jag har andra förtroendeuppdrag utanför 
Båstads kommun och där är det ingen som frågar efter kvitto om man inte lämnar in något. Jag kon

taktade personalchefen som delade min åsikt och sa att man skulle ändra det när man tog fram en ny 
rese policy. 

Förra veckan åkte min partikollega buss från Torekov till Båstad och glömde begära kvitto. Trots att vi 

antagit ett nytt resereglemente hände samma sak. Ingen ersättning utan kvitto. Det rörde sig om 2 x 
32 kr 

Båstad kommun ett större förtroende för ärligheten hos dem som kör bil än för dem som åker kollek

tivt. Vi har ett miljöprogram som säger att resor med kollektivtrafik skall prioriteras. Vartenda parti 

vill förbättra och öka möjligheten till kollektivtrafik i sina politiska program. Vi har en ny resepolicy 
där man kräver att kollektivtrafik skall användas i första hand. 

Var finns logiken i att kräva kvitton på resor med kollektivtrafik och inte för bilresor? Kommunen 

uppmuntrar på detta sätt till fusk så att man istället skriver en bil resa på sin reseräkning. Bi lersätt
ningen ligger högt över vad det kostar att åka kollektivt. 

Båstad har som mål att bli Sveriges 10:e bästa miljökommun men inte till priset av en bussbiljett 

Vi yrkar 

Båstad kommun ändrar omedelbart i sett resereglemente så att kvitto inte krävs för resor med kol
lektivtrafik och att man har samma tillit till kollektivtrafikåkare som man har till bilåkare 

Båstad den 1 maj 2015 

I, /, /,,! / I 11,c;v,t 11. /fli.,...:j,;;;.,,~-r V!/l ,. l~-__..~-.i. 

Ingela Stefansson 

~ i (f u 



Motion vägföreningar i kommunen ! 2015.05.03 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 · DS~ O; 4 
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Enligt kommunlagen skall likställighets principen gälla. Är det så idag ? 

När det i Torekovs bykärna och i centrala Båstad är kommunen som sköter 
väghållningen och utsmyckning av det offentliga rummet. ( 
Medan övriga Fastighetsägare får betala vägförenings-avgift, 

på ca 500-1 000 kr 

Därför yrkar (S) att: 

De vägföreningar som inte vill fortsätta. Övertar kommunen ansvaret för. 

Att en fastighets/vägavgift tas ut från alla fastigheter i hela kommunen. För att 
finansiera detta. 

ol--- I I f tb 
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1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

KF 2015-06-03 

Beslut 

Utskott/presidium 

KF 
KF 

§ 76 
§ 108 

2015-04-29 
2015-06-03 

dnr: KS 000591/2015-900 

Interpellation frå n Ann-Margret Kjellberg (S) 
- Tjänstemannaorganisationen 

Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till kommun
styrelsens ordförande angående eventuella förändringar i tjänstemanna
organisationen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

14 
4 

l. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), se bilaga. 
Även Ann-Margret Kjellberg (S) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

,t}-- I /) /b 
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2015 -04- 2 0 . 
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~ socialdemokraterna 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

I opposition har du gjort dig känd som en ivrig förespråkare för en effektiv tjänstemannaor
ganisation, Vi som inte i alla delar stämt in i din kritik har stundtals förundrats över kraften i 
argumentationen. Bjärepartiet anför fortfarande i sitt program att det är möjligt att rensa i 
nuvarande arbetsuppgifter. Att kritisera tjänstemannaorganisationen är lätt eftersom kriti
ken drabbar anställda utan möjlighet att försvara sig från påhopp. Som kommunstyrelsens 
ordförande har du nu möjlighet att verkställa den politik du förordade i opposition och rensa 
i nuvarande arbetsuppgifter. 

Vi ställer med anledning av detta följande frågor till dig 

1. Vilka åtgärder har du vidtagit för att få en, enligt din uppfattning, effektiv tjänstemanna
organisation som bara sysslar med ärenden viktiga för kommunen? 

2. Har du hittat några arbetsuppgifter som du anser är möjliga att rensa ut 
3. På vilket sätt avser du att fortsättningsvis driva frågor rörande förändring av tjänsteman

naorganisationen 

~( /! lb 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 
Datum 

2015-05-25 

Handläggare 

Bo Wendt 

Vårt dnr 
KS 000591/2015-900 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -05- 2-5 
l;)_nr ............ ~ •• ......... q-
tr.f..fi.f(.ef.ft .f..J:.:.:IO 0 {) 

Ann-Margret Kjellberg 
Socialdemokraterna 

1 (1) 

Svar på interpellation - Effektivisering av tjänstemannaorganisationen 

1. 
Vi har inte hunnit med detta ännu efter fyra månader. 

2. 
Nej, fokus har varit på andra frågor och omvalet har också haft en inverkan på arbetet. 

3. 
I budgetprocessen samt i samråd med kommunchefen. 

?S 
Kommunstyrelsens ordförande 

Båstads kommun 

J<ommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

KF 2015-06-03 

Beslut 

Utskott/presidium 

KF 
KF 

§ 77 
§ 109 

2015-04-29 
2015-06-03 

dnr: KS 000592/2015-900 

Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S) 
- Kommunikationspolicy 

Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till kommun
styrelsens ordförande angående kommunikationspolicy. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

15 
5 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP), se bilaga. 
Även Ann-Margret Kjellberg (S), Christer de Ja Matte (M) och Katarina 
Toremalm (MP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~I 15 /;b 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Kommunikationspolicy 

I februari 2012 antog kommunfullmäktige en Kommunikationspolicy. Den säger bl a att: 
Förltållningssätt. Kommunikationen ska utmärkas av helhetssyn och samver-
kan och vara lätt att nå och förstå. Den ska vara korrekt, öppen och saklig och förmed-
las så snabbt som möjligt. Den ska vara professionellt och enhetligt utformad ... ... . 

I din roll som kommunstyrelsens ordförande har du att följa kommunikationspolicyn. Därför 
blir man något konfunderad över det brev Bjärepaiiiet skickat till kommunens invånai·e. Det 
är utformat som om det vore saklig inf01mation från kommunen och du har undertecknat det 
med kommunstyrelsens ordförande. Hur vill du att kommuninvånarna skall uppfatta detta 
brev. Information från kommunen eller om Bjärepartiets politik. Vilket du än väljer stämmer 
inte brevet med enbaii någon av rollerna. BP informerar om frågor som inte är Bjärepaitiets 
utan alla paitiers frågor. Jag väljer att se det som info1mation från kommunen på gmnd av in
nehållet och att du unde1tecknat med kommunstyrelsens ordförande dock skriven med fel lo
gotype. Innehållet väcker många frågor: 

• Budgeten som antagits av kommunfullmäktige står ni bakom. Varför oroar ni er då? Ni 
röstade ju aktivt nej till mer pengar till vård och omsorg. Ni hade inte heller några invänd
ningar mot investeringsvolymen. 

• Vad har ni för lösning på det ni oroar er för? 
• Finns det i avtalet med Aleris någon klausul om ev omförhandlingar? Varför gör du det 

själv istället för att överlåta det åt de vi anställt som för sköta jobbet? 
• Vad menar du med att ni tillfälligt stoppat utbyggnaden i Öllöv? Kommer Landsbygds

strategin att ändras? Är stoppet förankrat hos Länsstyrelsen? 
• Vad menar du med bristande avtalsskrivning när det gäller va-samarbetet med Laholm. 
• Varför skall du ha möte med Lindab och Skånetrafiken ang buss 506? Ängelholms kom

munledning har ju redan fixat den frågan. 

På nästan vaije punkt du informerar om väcks nya frågor 

Därför vill jag fråga dig om du anser att den information du ger kommunens invånare är i linje 
med den kommunikationspolicy kommunfullmäktige antagit? 

Om du nu trots allt anser att detta är inf01mation från BP 



• Varför tar du då upp frågor som är alla partiers frågor och framställer dem som BP:s frå
gor? 

• Varför undertecknar du med kommunstyrelsens ordförande? 

// .. • ~}· f~ ./-Y ~--~ 
z/t&re:. · ~e Kjellbe , socialde okraterna 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 
Datum 
2015-05-25 

Handläggare 

BoWendt 

Vårtdnr 
KS 000592/2015-900 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2015 -05- z 5 

Ann-Margret Kjellberg 
Socialdemokraterna 

Svar på interpellation - Kommunikationspolicy 

1 (1) 

Har tidigare förklarat budgetfrågan flera gånger tidigare. Även om man står bakom en budget kan 
utfallet bli ett annat och förutsättningarna ändras, så viss kan oro vara befogad. 

Beträffande investerings budgeten kommer översyn att ske i samband med 2016 års budget. 

Förändringen och det avtal som möjliggjorde att Aleris tar mat från Lidköping har tydligen bara 
upprört Bjärepartiet. Jag har i samråd med VO-chefen kommit överens med henne att jag kontaktar 
Aleris. Klausul för omförhandling saknas. 

Kommunalt va till norra Öllöv är stoppat i väntan på miljöavdelningens bedömning och begärd 
uppskattning av eventuella föroreningar eller belastningsberäkning. 

Vi kommer sannolikt att åter ta upp landsbygdsstrategin. Vid annan bedömning av myndighets
nämnden finns förutsättningar för ny diskussion med länsstyrelsen. 

Med bristande avtalsskrivning ang. va-samarbetet menar jag att avtalet var otydligt. Ärendet är 
numera historia efter den nya överenskommelse som skett mellan kommunledningarna och som 
kommer att underställas kommunfullmäktige. 

Det står att jag och kommunchefen hade möte med Lindab angående buss 506 den 2 mars 2015. 

Informationsbladet var från mig som ordförande i Bjärepartiet och eftersom jag också är 
kommunstyrelsens ordförande undertecknade jag dem så. Breven är att avse som information från 
1~et i olika aktuella frågor och innehåller i flera fall partiets eller min uppfattning. 

Bo Wendt 
Kommunstyrelsens ordförande 

~I (j 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 110 Dnr KS 000504/2015-900 

AV Media Skåne - Hemställan om ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2014 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad den 19 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13 . 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

6 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2014. 

2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

cY-'r IJ tb 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-04-19 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: \::::S O(Jö~CJL/ /:i.015 -- t:jtJ(} 

Till: Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Kommunförbundet AV Media Skåne 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2014 för kommunalförbundet AV Media Skåne 

Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Bakgrund 

Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. 

1 (1) 

Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2014 
samt även revisionsberättelse med en hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskom
munerna beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Förslag till beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2014. 
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

Båstad 2015-04-19 

Johan Linden 
Ekonomichef 

cJ---1 Il ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 7 

KF § 111 Dnr KS 000631/2015-500 

Ny VA-taxa fr.o.m. 1 juli 2015 

Beskrivning av ärendet NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till 
VA-taxa med bilagor. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 17 april 
2014,med tillhörande bilagor. 

Yrkanden 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M), Ingela 
Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Även Hans Grönkvist (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ny VA-taxa antas att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015 vad gäller Anläggnings
avgifter (inkl. Taxebilaga 1) och fr.o.m. den 1 januari 2016 vad gäller Bruk
ningsavgifter och Särskilda serviceåtaganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), 
dock undantaget föreslagen årlig nyttoavgift för pool. 

2. Avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av 
avgifterna den 1 januari om huvudmannen så finner lämpligt 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra de tolkningar som krävs vid 
tillämpningen av taxan. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att definiera föreslagen årlig nyttoavgift 
för pool. Uppdraget ska vara klart för beslut senast oktober 2015. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~I I/ Jb 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-04-17 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: l<s CJöe 6 31 / :i.ö/5 -- soo 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Tjänsteskrivelse från NSVA, Va-taxa 2015, Va-taxa 2015 med kommentarer, Taxebilaga 1-3 

Samråd har skett med: 

Ny Va-taxa 

Bakgrund 

1 (1) 

NSVA har tillsammans med Teknik och Service utarbetat ett nytt förslag till VA-taxa med bilagor. 
Stora förändringar föreslås mot dagens taxa, för mer information läs bifogad tjänsteskrivelse från 
NSVA. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Att antaga ny VA-taxa att gälla from 2015-07-01 vad gäller Anläggningsavgifter (inkl 
Taxebilaga 1) och from 2016-01-01 vad gäller Brukningsavgifter och Särskilda serviceåta
ganden mm (inkl Taxebilaga 2 och 3), 

Att avgifterna baseras på indextalen för maj månad 2014 med reglering av avgifterna den 1 
januari om huvudmannen så finner lämpligt, samt 

Att bemyndiga kommunstyrelsen att göra de tolkningar som krävs vid tillämpningen av 
taxan. 

Båstad 2015-04-17 

'tri~i\L -·~ ~~(i"" 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

150417\7df\fj 



( 

( 

( 

( 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 112 Dnr KS 000512/2015-900 

Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Förändringar i Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1juli2014, 
vilket föranledde en uppdatering av Båstads kommuns Inköps- och 
upphandlingspolicy. Dessutom har revisionen gjort en uppföljning av 
rapport om upphandlingsverksamheten där man bl a rekommenderar 
kommunstyrelsen att uppdatera riktlinjer och anvisningar i enlighet 
med dessa förändringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall, daterad den 7 april 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

lb Nilsson (C) och Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag, med tilläggsyrkanden enligt skriftlig inlaga till protokollet. 

Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP): Med anledning av tilläggs
yrkandena bör ärendet återremitteras. 

Även Ingela Stefansson (S) yttrar sig. 

Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet 
idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska återremittera 
ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet återremitteras. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda bilagda tilläggsyrkanden. 

justerandes signaturer 

8 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

.rY-1 {f l6 



( 

( 

( 

~ASTADs KOMMUN 
. Kommunstyrelsen 

. 201~:;:-JJ6~ 0'3 

flr................. ~' ., 
DOS°, 2 °""1

••• .. J.Q ...... i,~ao1~ ·- t/O .. / "'" "•K. •• ,i 

~ 
Yrkande: Bifall till KS förslag till upphandlings och inköpspolicy med följande tilläggsyrkanden 

la) i punkt 5.2 görs ändringen: att Kommunen använder sig av Konkurrensverkets kriteriebibliotek 

som stöd i sin upphandling. { Bakgrunden till detta är att Konkurrensverket har övertagit 

Miljöstyrningsrådets ansvarsområde) 

Bi samma punkt första stycket görs tillägget: att Kommunen skall eftersträva att i möjligaste mån 

ställa långtgående hållbarhetskrav. &. -&S lh Cc "· "'-JC <-.. c,, ./ 

Bakgrunden till detta är Konkurrensverket i ovan nämnda databas hä lassat miljökrallrt"efter den 

upphandlande myndighetens kompetens och ambitionsnivå. a är bas, avancerat och 

spjutspets. Yrkandet tar sikte på att Kommunen där det är praktiskt möjligt ställ8 krav som klassas i 

enlighet med de två senare. B- J/ 

2 I punkten 5.3 som behandlar konkurrens görs tillägget att Kommunen alltid ska arbeta för att 

anpassa upphandlingar utefter små- och medelstora företags förutsättningar att konkurrera om 

kontrakten./ v(!tf ~ -i.~ 
Bakgrunden till detta är att det från Näringslivets olika intresseorganisationer ofta förs fram kritik 

mot hur kommuner och landsting arbetar med frågorna. Den konstruktiva kritiken utmynnar i 

önskemål om mindre upphandlingar, mer kommunikation mellan kommun och företag, mindre 

krångel genom .. förfaranden och högre kvalitet på förfrågningsunderlagen. 

8 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Ajournering 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-06-03 9 

KF § 113 Dnr KS 000642/2015-900 

Införande av läsplattor till förtroendevalda 

Våren 2011 lämnade Helena Stridh, Bjärepartiet, in en motion inom ramen för 
det rubricerade ärendet. Året efter besökte delar av kommunkansliet både 
Laholm och Halmstad, som då börjat arbeta med digitala handlingar och 
läsplattor. Båda kommunerna ansåg att införandet av läsplattor mottagits 
positivt och det hade varit få inkörningsproblem. Motionen avslogs dock 
med tillägget att teknikutvecklingen på området kommer att bevakas inför 
framtiden. 2015 väcks ärendet på nytt genom ett initiativ från kommunfull
mäktiges presidium om att "papperslösa" sammanträden i möjligaste mån 
ska införas, och att sammanträdeshandlingar enbart ska förmedlas digitalt. 

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad den 20 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Michaela Backman (C): Återremiss, med motivering enligt skriftlig inlaga 
till protokollet. 

Helena Stridh (BP), Ingela Stefansson (S), Jonas Persson Follin (M), Thomas 
Andersson (FP), Mårten Sterner (MP) och James Johnson (BP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Ordföranden ställer proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra ärendet 
idag eller återremittera ärendet. Han finner att fullmäktige ska avgöra 
ärendet idag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten 
och nämnderna (VN, UN och MN) erbjuds en läsplatta. 

2. Kommunstyrelsens investerings budget utökas med 350.000 kronor. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett regelverk som omfattar 
de villkor som gäller för lånet av en läsplatta samt en utbildning för 
handhavandet m.m. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

rf 1 IJ /,(, 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-04-20 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: \<s ooob"12/;i_o15 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Kommunkansliet, Ekonomiavdelningen, IT-avdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Investeringskalkyl 

Samråd har skett med: 
Olof Nilsson, Linda Wahlström, Anders Björk 

Införande av läsplattor till förtroendevalda i Båstads kommun 

Bakgrund 

1 (2) 

Våren 2011 lämnade Helena Stridh, Bjärepartiet, in en motion inom ramen för det rubricerade 
ärendet. Året efter besökte delar av kommunkansliet både Laholm och Halmstad, som då börjat 
arbeta med digitala handlingar och läsplattor. Båda kommunerna ansåg att införandet av 
läsplattor mottagits positivt och det hade varit få inkörningsproblem. Motionen avslogs dock 
med tillägget att teknikutvecklingen på området kommer att bevakas inför framtiden. 

2015 väcks ärendet på nytt genom ett initiativ från kommunfullmäktiges presidium om att 
"papperslösa" sammanträden i möjligaste mån ska införas, och att sammanträdeshandlingar 
enbart ska förmedlas digitalt. 

Aktuellt 
Användandet av digitala hjälpmedel för nämndhanteringen har successivt vuxit fram i 
kommunen. Läsplattor och digital distribution av nämndhandlingar innebär, ökad till
gänglighet, snabbare distribution och lägre förbrukning av papper i kommunen. En förtroen
devald som innehar uppdraget som ledamot eller ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen, 
utskott eller nämnd kommer att komma åt sina möteshandlingar i läsplattan. Säkerheten i 
applikationen är hög och man kommer att ha tillgång till samtliga handlingar, även de som 
omfattas av personuppgiftslagen, PUL. Utöver att hantera möteshandlingar kan läsplattorna 
användas för tex. omvärldsbevakning, sociala medier och hantering av e-post. Kommunens 
system är väl förberedda inför detta införande. 

Övervägande/framtid 
Det är angeläget att regler och rutiner tas fram för att säkerställa ett samordnat utlämnande 
och hantering av läsplattorna, behörigheter, utbildning m.m. för samtliga förtroendevalda. 
Regelverket bör även omfatta de villkor som gäller för lånet av en läsplatta. Användaren har 
ett ansvar för att hantera enheten och informationen som tillgängliggörs på den på ett 
ansvarsfullt sätt och att återlämna den om man avslutar sitt/sina politiska uppdrag i 
Båstads kommun. I anslutning till att de förtroendevalda erhåller sina läsplattor 
kommer det även anordnas ett antal utbildningstillfällen. 

r}r-, () ~ 



Finansiering 
lnvesteringskostnad: 

2 (2) 

Läsplatta, iPad Air 2, 16 GB (4.570 kronor) x antalet förtroendevalda (75) = 342.750 kronor. 

Driftskostnad: 
Abonnemang, Wi-Fi 4G (69 kronor) x antalet förtroendevalda (75) x 12 = 62.100 kronor/år. 

Minskade kostnader för utskick av kallelser: 
-300.000 kronor. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna 

(VN, UN och MN) erbjuds en läsplatta. 

2. Sammanträdeshandlingar förmedlas enbart digitalt från och med fjärde kvartalet 2015. 

3. Kommunstyrelsens investerings budget utökas med 350.000 kronor. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett regelverk som omfattar de villkor som gäller 
för lånet av en läsplatta m.m. 

Båstad enligt ovan 

~~ 
Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

Catharina Elofsson 
Kanslichef 

t/-1 IJ 

Johan Linden 
Ekonomichef 
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Bilaga: Mall för investeringskalkyl 

INVESTERINGSKALKYL (tkr) 

Investerings budget 2015 

Projektnamn: Införande av läsplattor till förtroendevalda 
Ansvar: 1230 Projektkod: 

Verksamhets kod: 9314 Objektkod: 

lnvesteringskostnad (-): 

I -3501 Avskrivningstid {antal år): 3 
lnvesteringsbidrag (+): Internränta: 2,5% 
Nettoinvestering: -350 

Finansiering inom befintlig driftbudget? I Ja jJaJNej 

Aktiveringstidpunkt? (När är investeringen klar?) I år1 !Arta/ (ex år1, år2) 

Effekt på första årets avskrivning: I Halvår jHelår alt Halvår 

Driftkostnader/intäkter år1 år2 år3 år4 

Intäkt investeringsbidrag (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ränteintäkt (investeringsbidrag) ( +) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förändring löpande driftintäkter(+) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förändring löpande driftkostnad (-) 118,5 237,0 237,0 237,0 
Avvecklingskostnader (-) 
Summa driftkostnad {-) 118,5 237,0 237,0 237,0 

Avskrivning (-) -58,3 -116,7 -116,7 -116,7 
Internränta (-) -4,4 -7,3 -4,4 -1,5 
Summa kapitalkostnad -62,7 -124,0 -121,0 -118,1 

Totala driftkostnader{-) 55,8 113,0 116,0 118,9 

lnvesteringsbeskrivning och syfte 
Investeringen omfattar digitala plattor till samtliga ledamöter av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. En 
övergång till digitala nämndshandlingar är möjlig då verksamhetssystemet uppdaterats och bra system för att läsa och 
arbeta med handlingarna finns. En övergång till enbart digitala handlingar innebär ett förändrat arbetsssätt som ökar 
tillgängligheten, ger snabbare distribution av handlingar och mycket lägre förbrukning av papper i kommunen. Dessutom 
innebär digitala handlingar att portokostnader för utskick sparas in. 

Beskrivning av driftkostnader (ökade intäkter, kostnadsminskning/ökning, uppstarts
kostnader, avvecklingskostnader, tomhyror samt övriga förutsättningar för kalkylen) 
Till investeringen kommer driftskostnader om ca 63 000 kr/år avseende abonnemang för plattorna. Vardera abonnemang 
kostar ca 69 kr/månad och totalt beräknas det behövas 75 abonnemang. Övergång till digitala handlingar med plattor gör 
att tryck och utskick av kallelser inte behöver göras. Kostnadminskning för detta beräknas bli 300 000 kr per år, fördelat på 
tryckerikostnader 180 000 kr och porto 120 000 kr. 

I J 



Bilaga: Mall för investeringskalkyl 

Verksamhets konsekvenser (Personalförändringar mm) 

Införandet av digitala handlingar innebär att hanteringen av tryck för kallelser kommer minskar drastiskt. En ny 
tryckerimaskin kommer att behövas om ca två år och då kan en mindre och mer avancerad tryckerimaskin vara ett bra 
alternativ till den stora tryckerimaskin som kommunen idag har för att kunna hantera en stor mängd kallelser. En sådan 
mindre maskin beräknas kosta mindre än dagens stora tryckerimaskin. En minskad hantering av tryck av kallelser ger 
också utrymme för personalen att fokusera på andra delar av verksamheten. 

Lönsamma investeringar (Investeringar som tjänar in sig själv, ange även Break even) 

En övergång till digitala handlingar via läsplattor kommer att innebära att kommunens driftskostnader minskar årligen. I 
beräkningen görs investeringen med en avskrivningstid om tre år. Det är dock troligt att en läsplatta kan hålla hela 
mandatperioden och längre än så. 

Handlingsalternativ (Vad händer om man inte genomför investeringen, vilka alternativ finns.) 

Om digitala handlingar med läsplattor inte införs kommer kostnaderna att bibehållas och framöver öka då 
portokostnaderna går upp. Även tryckkostnader och papperskostnader kan öka. 

Miljökonsekvenser 
En övergång till digitala handlingar innebär en stor miljöförbättring då kommunen sparar både papper och tryck. 

Övriga upplysningar (tex ej finansiellt värderbara konsekvenser) 

I beräkningarna har förvaltningen utgått från att alla de politiska organen har tio möten per år. Om ett politiskt organ har 
extramöten så tillkommer tryckkostnader och portokostnader. 

Projektansvarig: Anders Björk 

l"atum' 2015-04-21 

Namn: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 114 Dnr KS 000622/2015-200 

Vistorp 7:19 i Förslöv- Överlåtelse av mark samt tecknande 
av köpekontrakt och exploateringsavtal 

10 

Beskrivning av ärendet Under år 2007 upprättade Båsta~s kommun en detaljplan som möjliggör ut
byggnad av kommunens mark för industriändamål avseende bladen fastighet 
som nu är namngiven till Vis torp 7: 19 i Förs löv. Fastigheten gränsar i öster mot 
Lindab Profil AB:s fastighet. Bolaget och kommunen förde i anslutning till plan
arbetet en dialog om att bolaget vid behov skulle beredas möjlighet att förvärva 
en del av den planlagda marken. NP Nilsson Fastigheter AB har under en tid 
gemensamt med Båstads kommun övervägt olika alternativ till att säkerställa 
förvärv av mark som är lämplig för bolagets långsiktiga verksamhet. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden daterad 2015-04-28 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13 . 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (FP), Kerstin Gustafsson (M) och 
Ingela Stefansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande 
exploateringsavtal, med Lindab Profil AB varvid kommunen överlåter 
ca 36.050 kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7: 19 för en köpeskilling 
om 60 kr per kvadratmeter och i övrigt på i avtalen angivna villkor. 

2. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande 
exploateringsavtal, med NP Nilsson Fastigheter AB varvid kommunen över
låter ca 43.860 kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7: 19 för en köpeskilling 
om 60 kr per kvadratmeter och i övrigt på i avtalen angivna villkor. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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[HJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-04-28 

Handläggare: Per Sellden 

Dnr: .\<$ CJVo 62- 2 / :2..015 .-. J_OO 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Exploateringsingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt Lindab Profil AB, Avtal 05/2015 jämte exploateringsavtal. 
Köpeavtal NP Nilsson Fastigheter AB, Avtal 05/2015 jämte exploateringsavtal 

Samråd har skett med: 
Plan; Camilla Nermark 

1 (2) 

Överlåtelse av del av fastigheten Vistorp 7: 19 i Förs löv till 
dels Lindab Profil AB och dels till NP Nilsson Fastigheter AB 
samt överenskommelse om exploateringsavtal reglerade in
frastrukturåtgärder i anslutning till de överlåtna fastigheterna. 

Bakgrund 
Under år 2007 upprättade Båstads kommun en detaljplan som möjliggör utbyggnad av kom
munens mark för industriändamål avseende bladen fastighet som nu är namngiven till Vis
torp 7:19 i Förslöv. Fastigheten gränsar i öster mot Lindab Profil AB :s fastighet. Bolaget och 
kommunen förde i anslutning till planarbetet en dialog om att bolaget vid behov skulle beredas 
möjlighet att förvärva en del av den planlagda marken. 

NP Nilsson Fastigheter AB har under en tid gemensamt med Båstads kommun övervägt olika 
alternativ till att säkerställa förvärv av mark som är lämplig för bolagets långsiktiga verksam
het. 

Aktuellt 
Under år 2013 träffade ovan nämnda bolag och kommunen överenskommelse om att omarbeta 
detaljplanen för Vistorp 7:19 på så sätt att planen skall ge förutsättningar för att bolagen skall 
kunna genomföra en byggnation som möjliggör produktion av de produkter bolagen långsik
tigt har för avsikt att tillverka. Detaljplanen är nu slutligt färdigställd och antagandehandlingar 
har tillställts kommunstyrelsen. 

Parallellt med planarbetet har parterna arbetat med överlåtelse- och genomförandefrågor av 
mark och detaljplanens infrastruktur. Med förutsättning att detaljplanen antages och vinner 
laga kraft har köpekontrakt och exploateringsavtal upprättats mellan dels kommunen och Lin
dab Profil AB och dels mellan kommunen och NP Nilsson Fastigheter AB. Kontrakten och ex
ploateringsavtalen är samordnade och redovisas i bilaga 1. 
I köpekontrakten regleras bl a att kommunen till Lindab överlåter ca 36050 m2 av fastigheten 
Vistorp 7:19 med en köpeskilling om 60 kr per kvadratmeter. Vidare erlägger bolaget till 
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kommunen en ersättning om 16 kronor per kvadratmeter för kommunens nedlagda kostnader 
vad avser arkeologi, detaljplanearbete, avtal mm. I köpekontrakt regleras att NP Nilsson Fas
tigheter AB med samma köpeskilling och ersättning av kommunen förvärvar 43860 m2. Över
låtelseområdena framgår av bilaga till köpekontrakten. 

I exploateringsavtalen regleras hur infrastrukturen i detaljplanen för Vistorp 7:19 skall byggas 
ut och finansieras. Avtalen reglerar b la att kommunen förbinder sig bygga ut lokalgatan, med 
tillhörande funktioner såsom belysning, dagvattenhantering, vägren etz mellan Vistorpsvägen i 
Väster och Åkagårdsgatan i nordöst. Bolagen svarar för 70 % av gatans finansiering fördelat så 
att NP Nilsson Fastigheter AB svarar för 38,4 % och Lindab Profil AB 31,6 %. I övrigt regleras 
frågor om utbyggnad av V-a, vägavgifter mm. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande exploateringsavtal, 
med Lindab Profil AB varvid kommunen överlåter ca 36.050 kvadratmeter av fastigheten Vis
torp 7:19 för en köpeskilling om 60 kr per kvadratmeter och i övrigt på i avtalen angivna vill
kor. 

2. Båstads kommun tecknar köpekontrakt, Avtal 05/2015 jämte tillhörande exploateringsavtal, 
med NP Nilsson Fastigheter AB varvid kommunen överlåter ca 43.860 kvadratmeter av fastig
heten Vistorp 7:19 för en köpeskilling om 60 kr per kvadratmeter och i övrigt på i avtalen an
givna villkor. 
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Detta KÖPEKONTRAKT har träffats mellan: 

(1) Båstad kommun, org.nr. 212000-0944, med adress Vångavägen 2, 269 80 Båstad, 
("Säljaren"); och 

(2) Lindab Profil AB, org.nr 556071-4320, med adress 269 82 Båstad, ("Köparen"). 

BAKGRUND 

A. Säljaren äger fastigheten Vistorp 7:19 ("Vistorp 7:19"). 

B. Vistorp 7:19:s yta uppgår till 310 703 m2. Köpai;en och NPNFastigheter AB, 556947-
4710, ("NPN") önskar var för sig förvärva var sin del av Vistorp 7:19. Köparen ska 
förvärva cirka 36 050 m2 ("Fastigheten") och NPN 43 860 m2 i enlighet med Bilaga 1. 
Respektive förvärvare ingår identiska köpekontrakt med Säljaren. 

C. Säljaren önskar överlåta Fastigheten till Köparen och Köparen önskar förvärva Fastigheten 
på de villkor som framgår av detta Köpekontrakt. 

D. Mot bakgrund av ovanstående har parterna enats om följande. 

1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på de villkor som framgår av detta 
Köpekontrakt. 

2. KÖPESKILLING OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG 

2.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till sextio ( 60) kronor per kvadratmeter (m2) 
("Köpeskillingen"). 

2.2 Äganderätten till Fastigheten ska övergå till Köparen på Tillträdesdagen när 
Köpesk;illingen har erlagts i enlighet med vad som anges i punkt 4. 

3. ERSÄTTNING 

3.1 Köparen ska ersätta Säljaren för de kostnader Säljaren har haft, och vilka ska vara 
genomförda, i samband med överlåtelsen av Fastigheten. Ersättningen uppgår till sexton 
(16) kronor per kvadratmeter (m2) ("Ersättningen"). 

3.2 Ersättningen ska anses till fullo täcka följande kostnader i relation till överlåtelsen och 
förvärvet av Fastigheten: 

(a) Arkeologisk undersökning av Fastigheten; 

(b) Kostnader hänförliga till detaljplansarbete; 

(c) Geoteknologisk utredning av Fastigheten; 

(d) Lantrnäteriförrätning/Fastighetsbildning för Fastigheten i enlighet med punkten 
7.2; 

(e) Upprättande av exploateiingsavtal enligt punkten 7.3: samt 

fl;~( 
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(f) Säljarens administrativa kostnader. 

4. KÖPESKILLINGENS OCH ERSÄTTNINGENS ERLÄGGANDE 

Köparen ska på Tillträdesdagen erlägga Köpeskillingen och Ersättningen genom kontant 
inbetalning till det konto som Säljaren anvisar. 

5. INTÄKTER OCH KOSTNADER 

De intäkter från Fastigheten och de kostnader för Fastigheten (inklusive fastighetsskatt) 
som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Säljaren. De 
intäkter från Fastigheten och de kostnader för Fastigheten (inklusive fastighetsskatt) som 
belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Köparen. 

6. TILLTRÄDESDAG 

Köparen ska tillträda Fastigheten det datum när villkoren i punkt 7 uppfyllts 
("Tillträdesdagen") och förutsatt att samtliga åtgärder i punkt 8.1 vidtagits. Skulle inte 
villkoren i punkt 7 vara uppfyllda inom två (2) år ska Säljaren, Köparen och NPN besluta 
på det sätt det kan göras om köpekontrakten ska förlängas på minst 1 år och högst 2 år. Det 
föreligger inget hinder mot att Köparen respektive NPN förlänger respektive avtal utan att 
den andra parten gör det. 

7. VILLKOR FÖR TILLTRÄDE 

7.1 Lagakraftvunnen detaljplan 

Lagakraftvunnen detaljplan ska föreligga medförande att industriverksamhet, lager, detalj
och partihandel mm (Planbestämmelse J ) tillåts och att denna verksamhet tillåts med en 
högsta tillåtna totalhöjd om fjorton komma fem (14,5) meter samt att minst femtio (50) 
procent av fastighetsarean tillåts bebyggas. 

7.2 Lantmäteriförrättning 

Säljaren ska så snart detta avtal är ingånget påbörja de moment av lantmäteriförrättningen 
som är möjliga parallellt med detaljplansarbetet. Lantmäteriförrättningen ska vara 
genomförd och nya fastigheter bildats där Fastigheten ska vara en av dessa nybildade 
fastigheter. Köparen ska i och med tillträdet ha rätt att :ra ut lagfart på den nybildade 
fastigheten som utgör Fastigheten. Kostnader för att söka och ta ut lagfart ska åvila 
Köparen. Parterna är medvetna om att lantmäteriförrätningen kan innebära att antalet 
kvadratmeter skiljer något mot vad som angivits i avtalen. 

7.3 Exploateringsavtal 

Parterna ska vi<l li<lpunkten för tillträdet ha upprättat och ingått ett exploateringsavtal som 
närmare ska reglera b la följande: 

(a) Väg inom Vistorp 7:19 i anslutning till Fastigheten, från Vistorpsvägen till 
Fabriksvägen med fördelning av kostnader för anläggning av vägen. Parterna ska i 
exploateringsavtalet bestämma vem som ska svara för att väggen anläggs med 
belysning och samtliga övriga till vägen hänförliga funktioner. Köparen och NPN 
svarar för 70 procent av dessa anläggningskostnader fördelat dem emellan i 
relation till förvärvad yta; samt 
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(b) Dagvatten skall för planområdet hanteras principiellt i enlighet med det av NSV A 
upprättade PM daterat den 2014-05-26, Bilaga 2. 

(c) Vattenavrinning enligt ritning, Bilaga 3. 

(d) Hur avgifter för spillvatten, renvatten, dagvatten, el och fiber skall erläggas. 

(e) 

Parterna är överens om att kostnader förenade med dagvattenhanteringingen enligt 
ovan punkt (b) ska ske via dessa avgifter. 

Hur huvudmannaskapet, dvs väghållaransvaret, för vägen enligt (a) ovan skall 
handhas. 

8. ÅTGÄRDERPÅ TILLTRÄDESDAGEN 

8.1 På Tillträdesdagen ska följande åtgärder vidtas i angiven ordning: 

8.2 

9. 

9.1 

9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

9.1.5 

(a) Köparen ska betala Köpeskillingen och Ersättningen till Säljaren i enlighet med 
punkt4; 

(b) Säljaren ska till Köparen utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på 
Köpeskillingen; 

(c) Säljaren ska till Köparen överlämna (i) handlingar som Säljaren har i sin besittning 
och som hör till Fastigheten och är av betydelse för Köparens innehav av 
Fastigheten; och (ii) fastighetsrelaterade avtal i original. 

(d) Säljaren ska till Köparen överlämna samtliga pantbrev som är uttagna i 
Fastigheten. För det fall datapantbrev är uttagna i Fastigheten åtar sig Säljaren att 
(i) ombesörja att datapantbreven frisläpps på Tillträdesdagen så att ny 
pantbrevsinnehavare kan registreras eller, om Köparen så begär senast 14 dagar 
före Tillträdesdagen, (ii) omvandla datapantbreven till skriftliga pantbrev före 
Tillh·ädesdagen så att dessa kan överlämnas på Tillträdesdagen. 

Genomförandet av åtgärderna under punkt 8.1 ska anses ske simultant på så sätt att ingen 
av parterna är bunden av någon åtgärd innan samtliga åtgärder genomförts. 

SÄLJARENS GARANTIER 

Säljaren garanterar gentemot Köparen att följande förhållanden är riktiga på 
Tillträdesdagen (om inte annan tidpunkt anges nedan): 

Fastigheten 

Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare av Fastigheten. 

Samtliga föremål på Fastigheten som enligt lag kan utgöra fastighets-, byggnads eller 
industritillbehör utgör sådana fastighets-, byggnads- eller industritillbehör. 

Fastigheten besväras inte av några inteckningar. 

Fastigheten besväras inte av några belastningar. 

Erforderliga bygglov, marklov, rivningslov och andra myndighetstillstånd har förelegat för 
alla vidtagna åtgärder på Fastigheten som krävt sådana lov eller tillstånd. 

\\ X/ l& 
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9.1.6 

9.2 

9.2.l 

9.2.2 

10. 

10.l 

10.1.1 

10.2 

Fastigheten är inte förorenad eller skadad i sådan utsträckning att Köparen är eller kan bli 
ansvarig för utförande av eller kostnader för efterbehandling, utredningar eUer andra 
åtgärder på eller i anslutning till Fastigheten enligt miljöbalken eller motsvarande äldre 
miljölagstiftning eller enligt avtal (t.ex. hyres- e11er arrendeavtal) samt att Fastigheten inte 
används eller har använts på sådant sätt, och att det på Fastigheten inte förvaras något, som 
kan föranleda att Köparen hålls ansvarig som verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 

Förelägganden och tvister 

Säljaren har inte erhållit föreläggande, påpekande eUer motsvarande från domstol eller 
myndighet avseende Fastigheten. 

Fastigheten är inte föremål för rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist. 

ÅTAGANDEN 

Bortforsling av lös egendom 

Säljaren ska senast på Tillträdesdagen ha forslat bort lös egendom som inte ingår i 
överlåtelsen enligt detta Avtal. Underlåter Säljaren att göra detta äger Köparen (om inte 
annat avtalats) rätt att tillgodogöra sig egendomen utan ersättning till Säljaren. Köparen har 
i en sådan situation även rätt att forsla bort egendomen på Säljarens bekostnad. 

Stämpelskatt . 

Köparen ska bära den stämpelskatt (inklusive expeditionsavgifter) som uppkommer med 
anledning av Köparens förvärv av Fastigheten. 

10.3 Biträde vid uttag av inteckningar 

Säljaren ska i egenskap av lagfaren ägare till Fastigheten biträda Köparens eventueUa 
ansökan om uttag av pantbrev i Fastigheten. Samtliga kostnader i samband härmed ska 
bäras av Köparen. 

11. ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR 

11.1 Om Fastigheten avviker från en garanti enligt punkt 9 eller om det föreligger fel i 
Fastigheten i något annat avseende, har Köparen rätt till påföljder enligt lag. Köparen har 
rätt att häva köpet om ett fel eller flera fel sammantagna innebär att Fastigheten vid 
tillträdet har ett värde som understiger sjuttio (70) procent av Köpeskillingen. Om ett fel 
kan avltjälpas ska Köpeskillingen reduceras med ett belopp motsvarande vad det rent 
faktiskt skulle kosta att avhjälpa felet när detta gav sig till känna. 

11.2 Krav under detta Köpekontrakt ska för att få göras gällande framställas skriftligen av 
Köparen till Säljaren inom etthundraåttio (180) dagar från det att Köparen upptäl:kte de 
omständigheter som ligger till grund för sådant krav och senast inom trettiosex (36) 
månader från Tillträdesdagen med följande undantag: 

(i) För anspråk avseende garantin i punkten 9.1.6 (miljö) ska tidsgränsen vara 
tio (10) år. 

(ii) För anspråk avseende garantin i punkten 9.1.l (äganderätt till Fastigheten) 
ska inte någon tidsbegränsning gälla. 
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12. ÖVRIGT 

12.1 Meddelanden 

12.2 

12.3 

12.4 

Meddelanden enligt detta Köpekontrakt ska lämnas skriftligen till respektive parts adress 
som anges i inledningen till Köpekontraktet. 

Ändringar och tillägg 

Ändringar i eller tillägg till detta Köpekontrakt ska vara skriftliga och ska undertecknas av 
parterna för att vara giltiga. 

Överlåtelse 

Köparen äger rätt att helt eller delvis överlåta Köpekontraktet eller sina rättigheter eller 
förpliktelser enligt Köpekontraktet till företag som ingår i Köparens koncern utan Säljarens 
föregående skriftliga samtycke. 

Tillämplig lag och tvister 

Tvister som uppstår i anledning av detta Köpekontrakt ska slutligt avgöras i allmän 
domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 

.rfr I I) Vb 
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Detta Köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

jl . 
Ort: <e'V'0v( !(, 

Datum: 2o (') · 0 VI · l<[ 

Lindab Profil AB 

Il n. 
I >4 ..,,,,w /J 

1 • 

( 

I I 

I } 

Ort: i 
Datum: 

( 

Båstad kommun 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

Namn: Namn: 
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BÅSTADS KOMMUN 
2014-05-26 Kommunstyrelsen 

2014 -05- z 6 
Dnr ... /Zf.f.;J..~J{)jJ 
... ,, .. , .............................. . 

PM Dagvattenhantering Vistorps verksamhetsområde Förslöv 

• Vistorps planerade verksamhetsområde ligger där Trafikverkets besöksanläggning för 
Hallandsåstunneln finns idag. NSVA rekommenderar att dagvatten teds ut från det 
nya området genom befintlig dagvattenledning 0800, tilt ett nytt fördröjningsmagasin 
som sedan mynnar i Vadebäcken. 

• Vadebäckens dikningsföretag är recipient, varför man bör kontakta Trafikverket som 
är ägare till fastigheten Vistorp 9:2. Enligt samtal med Tilla Lars.son, Jordbruksverket, 
räcker det med ett mötesprotokoll där Trafikverket tillåter dagvattenbelastning från 
verl<s~mhetsområdet Enligt Tilla gäller principen att man avpassar dagvatten~ 
belastningen från Vistorps verksamhetsområde så att det motsvarar vad 
dikningsföretaget är dimensionerat för. 

• Det bästa rent samhällsekonomiskt är att undvika översvämningar. översvämningar 
uppstår vid extrema regn då våra system inte är dimensionerade för detta. I detta 
sammanhang är det viktigaste att undvika en bräddsttuation från anlagda magasin. 
från att ha levererat ca 751/s till Vadebäcken (innan magasinet bräddar), kan detta 
magasin vid bräddning helt plötsli9t bidra med 1-2 m3/s. Då blir det stora problem 
nedstroms. 

• Exploatörer har uttryckt önskemål om att hårdgöra 100% av tomtmarken. Eftersom 
områdena nedströms har översvamningsproblem redan idag är det motiverat att ha 
ett högt $tällt fördröjningskrav. Redovisade magasinsvotymer i beräkningarna nedan 
ska kunna hantera ett 50-årsrsgen, inklusive klimatfaktor enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer i P105. 

" Det är önskvärt att man anlägger fördröjning inom grönområdet västerut och i norra 
delen av planområdet. För att undvika ~n bräddsituation kan man avtappa magasinen 
genom reglering med stegvisa tröskelvärden, så att bräddning från magasin undviks. 
Det man kan laborera med är att öka tömningsflöde från tidigare uträkningar på ca 5 
t/s*ha till ca 10-151/s*h. Då utnyttjar man magasinets volym bättre vid extrema regn. 

Nedan ges en sammanställning på nya magasinsvolymer vid ett olika tömningsflöde: 

Ytrelativt tömningsflöde Erf order.lig ma~asinsvolym 

iO l/s*ha 10675 m3 magasin 

121/s*ha 9900 m3 magasin 

151/s*ha 9100 m3 magasin 

I ! 
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Det kan vara lämpligt att överväga tömningsflödet 15 l/s*ha i detta fallet, då vi vill 
undvika översvämningar till varje pris. Det absoluta tömningsflödet från magasinet blir 
då ca 180 Ils, och då töms magasinet kontrollerat och relativt fort vid små till måttliga 
regn, men man är rustad för de extrema regnen som ofta kommer i samband med 
andra regntillfällen. 

Med andra ord krävs ett magasin på 9100 m3 för att ~unna hantera extrema regn och 
medföljande avrinning från Vistorps exploateringsområde. Det är viktigt att påpeka att 
översvämningar ändå kan inträffa, eftersom avrinningsområdet till Vadebäcken är 
väldigt stort. Detta planområde kan dock inte påverka vad som sker uppströms, utan 
fler åtgärder krävs i hela avrinningsområdet för att få bukt med översvämningarna. 

• Dagvattenlösningen ska projekteras av extern part i samarbete med NSVA. 
Vattenskyddsområdet i området ska beaktas. Oljeavskiljare kan krävas från 
parkerings- och körytor. 

t!J/~ -15-26, 
Datum 
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Lindab Profil AB har under en längre tid fört en dialog med Båstads kommun om förutsättningarna 

för att säkerställa bolagets långsiktiga markbehov invid sin anläggning i Förslöv. Bolaget och 

kommunen har därför i annan ordning tecknat ett köpekontrakt som reglerar att bolaget av 

kommunen förvärvar ca 36.050 kvadratmeter mark som i detaljplanen Vistorp 7:19 m.fl. anvisats 

som kvartersmark för industriändamål. Detaljplanen för Vistorp 7:19 har omarbetats b la för att 

anpassas till framtida nyttjares behov och planen förväntas att antagas och vinna laga kraft inom 

kort. I nyssnämnda köpekontrakt har även reglerats att när bolaget tillträder den förvärvade marken 

skall parterna även ingått ett exploateringsavtal. Mot bakgrund av vad ovan angivits träffas följande 

Exploateringsavtal 

Parter 

Båstads kommun ( 212000-0944), nedan kallad kommunen 

samt 

Lindab Profil AB ( 556071-4320}, nedan kallad Lindab 

§ 1 Syfte 

Detta avtal syftar till att närmare reglera vad parterna övergripande har överenskommit i 

köpekontrakt" Avtal 05/2015", Köp av 36.050 kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7:19, 

punkt 7.3. 

§ 2 Utbyggnad av gata 

Kommunen förbinder sig att anlägga lokalgatan mellan Vistorpsvägen i väster och 

Åkagårdsvägen i nordost i läge och omfattning som ges möjlighet till i detaljplan för Vistorp 

7:19. Vid projekteringen av gatan skall kommunen samråda med Lindab om b. la gatans 

höjdsättning. Anläggning av gatan innefattar samtliga med gatan tillhörande funktioner, 

såsom belysning, dagvatten hantering, vägren, upplåtelse av ledningsstråk och andra därmed 

sammanhängande funktioner. 

Kommunen förbinder sig att senast vid tillfälle kommunfullmäktige beslutar att anta 

detaljplanen för Vistorp 7:19 påbörja projekteringsarbetet av gatan och så snart ske kan 

efter det att detaljplanen vunnit laga kraft lämna ut anbudsunderlag till marknadens aktörer 

för räkning. 
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När arbetet med gatans utbyggnad färdigställts sammanställer kommunen samtliga 

kostnader som varit förenade med utbyggnaden. Sammanställningen skall innefatta 

kommunens samtliga självkostnader. Kommunen skall fakturera Lindab bolagets andel av 

dessa kostnader varvid sammanställningen av självkostnaderna skall biläggas fakturan. 

Lindab skall ersätta kommunen med 31,6% av dessa kostnader och ersättningen skall 

erläggas senast 30 dagar efter det att fakturan tillställdes bolaget. 

§ 3 Utbyggnad el och fiber. 

Lindab förbinder sig kontakta leverantör av el och fiber för att ange bolagets servicepunkter 

och behov och krav i övrigt av nämnda nyttigheter. Bolaget anmäler till kommunen vilken 

leverantör som valts varvid anmälan skall vara kommunen tillhanda senast när 

kommunfullmäktige skall pröva frågan om antagande av detaljplanen för Vistorp 7:19. 

Kommunen skall i samband med projekteringen av gatan enligt §2 ovan så långt möjligt 

tillgodose möjlighet till sam-förläggning av rör och kablar för el och fiber med 

gatubyggnaden. Samtliga avgifter för anslutning och drift av el- och fiber till den av Lindab 

förvärvade fastigheten erläggs av bolaget. 

§ 4 Utbyggnad av spillvatten, renvatten och dagvatten. 

Kommunen svarar för avlopp och vattenförsörjning för detaljplaneområdet Vistorp 7:19. 

Lindab skall senast när kommunen påbörjar projektering av gata enligt §2 ovan anmäla var 

bolaget önskar att förbindelsepunkt för avlopp och renvatten längs gatan i första hand bör 

anläggas. Kommunen har för avsikt att lösa anläggning och drift av dagvatten på sätt 

parterna tidigare överlagt om och som närmare preciseras i det i §1 omnämnda 

köpekontraktet. 

Lindab skall erlägga anslutningsavgift och kommande driftsavgifter för vatten och avlopp på 

sätt och villkor som kommunfullmäktige i Båstads kommun vid varje tillfälle beslutat gälla för 

v-a verksamheten. 

§ 5 Vägavgift 

I detaljplanen för Vistorp 7:19 regleras b la att huvudmannaskapet för allmän plats ej 

tillkommer kommunen. Framtida drift ankommer därför på enskilt huvudmannaskap. I 

områdena kring detaljplaneområdet Vistorp 7:19 handhas väghållaransvaret av 

Förslövsholms vägförening. Nämnda vägförening, gemensamhetsanläggning, har förklarat 

sig beredd att även handha gatan inom Vistorp 7.19 efter det att densamma utbyggts i sin 

helhet. Kommunen skall i samband med att Lindab:s förvärv av del av Vistorp 7:19 
/ 
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fastighetsbildas hos lantmäteriet begära att Lindab:s andelstal för drift och förvaltning av 

nyssnämnda gemensamhetsanläggning fastställes. 

§ 6 Ombud 

Kommunens ombud är dess projekteringsingenjör. Ombudet äger behörighet att företräda 

kommunen inom ramen för detta avtal, dock ej vad gäller myndighetsutövning som 

ankommer på kommunen. 

Lindabs ombud kommer att anges senast när detaljplanen för Vistorp 7:19 har vunnit laga 

kraft. Ombudet äger behörighet att företräda Lindab och därvid träffa erforderliga 

överenskommelser. 

§ 7 Giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av 

att kommunfullmäktige i Båstads kommun godkänner avtalet genom beslut som vinner laga 

kraft 

att kommunfullmäktige antager förslag till detaljplan för Vistorp 7:19 enligt 

antagandehandling 2015-04-27 genom beslut som vinner laga kraft 

Om någon av ovanstående förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet 

varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskommes. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2015- -
o'1 < z[( 

Grevie 2015- -

Båstads kommun 

Bo Wendt 

l<s ordf 

Katarina Pelin 
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Detta KÖPEKONTRAKT har träffats mellan: 

(1) Båstad kommun, org.nr. 212000-0944, med adress Vångavägen 2, 269 80 Båstad, 
("Säljaren"); och 

(2) NPN Fastigheter AB, org.nr 556947-4710, med adress 269 83 Båstad, ("Köparen"). 

BAKGRUND 

A. Säljaren äger fastigheten Vistorp 7: 19 ("Vistorp 7:19"). 

B. Vistorp 7:19:s yta uppgår till 310 703 m2. Köparen och Lindab Profil AB, 556071-4320, 
("Lindab") önskar var för sig förvärva var sin del av Vistorp 7: 19. Köparen ska förvärva 
cirka 4 3 860 m2 ("Fastigheten") och Lindab 3 6 050 m2 i enlighet med Bilaga 1. 
Respektive förvärvare ingår identiska köpekontrakt med Säljaren. 

C. Säljaren önskar överlåta Fastigheten till Köparen och Köparen önskar förvärva Fastigheten 
på de villkor som framgår av detta Köpekontrakt. 

D. Mot bakgrund av ovanstående har parterna enats om följande. 

1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på de villkor som framgår av detta 
Köpekontrakt. 

2. KÖPESKILLING OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG 

2.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till sextio (60) kronor per kvadratmeter (m2) 
(''Köpeskillingen''). 

2.2 Äganderätten till Fastigheten ska övergå till Köparen på Tillträdesdagen när 
Köpeskillingen har erlagts i enlighet med vad som anges i punkt 4. 

3. ERSÄTTNING 

3 .1 Köparen ska ersätta Sälj aren för de kostnader Sälj aren har haft, och vilka ska vara 
genomförda, i samband med överlåtelsen av Fastigheten. Ersättningen uppgår till sexton 
(16) kronor per kvadratmeter (m2) ("Ersättningen"). 

3.2 Ersättningen ska anses till fullo täcka följande kostnader i relation till överlåtelsen och 
förvärvet av Fastigheten: 

(a) Arkeologisk undersökning av Fastigheten; 

(b) Kostnader hänförliga till detaljplansarbete; 

(c) Geoteknologisk utredning av Fastigheten; 

( d) Lantmäteriförrätning/F astighetsbildning för Fastigheten i enlighet med punkten 
7.2; 

(e) Upprättande av exploateringsavtal enligt punkten 7.3: samt 

I I 
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(f) Säljarens administrativa kostnader. 

4. KÖPESKILLINGENS OCH ERSÄTTNINGENS ERLÄGGANDE 

Köparen ska på Tillträdesdagen erlägga Köpeskillingen och Ersättningen genom kontant 
inbetalning till det konto som Säljaren anvisar. 

5. INTÄKTER OCH KOSTNADER 

De intäkter från Fastigheten och de kostnader för Fastigheten (inklusive fastighetsskatt) 
som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Säljaren. De 
intäkter från Fastigheten och de kostnader för Fastigheten (inklusive fastighetsskatt) som 
belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Köparen. 

6. TILLTRÄDESDAG 

Köparen ska tillträda Fastigheten det datum när villkoren i punkt 7 uppfyllts 
("Tillträdesdagen") och förutsatt att samtliga åtgärder i punkt 8.1 vidtagits. Skulle inte 
villkoren i punkt 7 vara uppfyllda inom två (2) år ska Säljaren, Köparen och Lindab besluta 
på det sätt det kan göras om köpekontrakten ska förlängas på minst 1 år och högst 2 år. Det 
föreligger inget hinder mot att Köparen respektive Lindab förlänger respektive avtal utan 
att den andra parten gör det. 

7. VILLKOR FÖR TILLTRÄDE 

7.1 Lagakraftvunnen detaljplan 

Lagakraftvunnen detaljplan ska föreligga medförande att industriverksamhet, lager, detalj
och partihandel mm (Planbestämmelse Z ) tillåts och att denna verksamhet tillåts med en 
högsta tillåtna totalhöjd om :fjorton komma fem (14,5) meter samt att minst femtio (50) 
procent av fastighetsarean tillåts bebyggas. 

7.2 Lantmäteriförrättning 

Säljaren ska så snart detta avtal är ingånget påbörja de moment av lantmäteriförrättningen 
som är möjliga parallellt med detaljplansarbetet. Lantmäteriförrättningen ska vara 
genomförd och nya fastigheter bildats där Fastigheten ska vara en av dessa nybildade 
fastigheter. Köparen ska i och med tillträdet ha rätt att få ut lagfart på den nybildade 
fastigheten som utgör Fastigheten. Kostnader för att söka och ta ut lagfart ska åvila 
Köparen. Parterna är medvetna om att lantmäteriförrätningen kan innebära att antalet 
kvadratmeter skiljer något mot vad som angivits i avtalen. 

7.3 Exploateringsavtal 

Parterna ska vid tidpunkten för tillträdet ha upprättat och ingått ett exploateringsavtal som 
närmare ska reglera b la följande: 

(a) Väg inom Vistorp 7:19 i anslutning till Fastigheten, från Vistorpsvägen till 
Fabriksvägen med fördelning av kostnader för anläggning av vägen. Parterna ska i 
exploateringsavtalet bestämma vem som ska svara för att väggen anläggs med 
belysning och samtliga övriga till vägen hänförliga funktioner. Köparen och 
Lindab svarar för 70 procent av dessa anläggningskostnader fördelat dem emellan i 
relation till förvärvad yta; samt 
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(b) Dagvatten skall för planområdet hanteras principiellt i enlighet med det av NSV A 
upprättade PM daterat den 2014-05-26, Bilaga 2. 

( c) Hur avgifter för spillvatten, renvatten, dagvatten, el och fiber skall erläggas. 
Parterna är överens om att kostnader förenade med dagvattenhanteringingen enligt 
ovan punkt (b) ska ske via dessa avgifter. 

( d) Hur huvudmannaskapet, dvs väghållaransvaret, för vägen enligt ( a) ovan skall 
handhas. 

8. ÅTGÄRDERPÅ TILLTRÄDESDAGEN 

8.1 På Tillträdesdagen ska följande åtgärder vidtas i angiven ordning: 

(a) Köparen ska betala Köpeskillingen och Ersättningen till Säljaren i enlighet med 
punkt4; 

(b) Säljaren ska till Köparen utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på 
Köpeskillingen; 

( c) Säljaren ska till Köparen överlämna (i) handlingar som Säljaren har i sin besittning 
och som hör till Fastigheten och är av betydelse för Köparens innehav av 
Fastigheten; och (ii) fastighetsrelaterade avtal i original. 

( d) Säljaren ska till Köparen överlämna samtliga pantbrev som är uttagna i 
Fastigheten. För det fall datapantbrev är uttagna i Fastigheten åtar sig Säljaren att 
(i) ombesörja att datapantbreven frisläpps på Tillträdesdagen så att ny 
pantbrevsinnehavare kan registreras eller, om Köparen så begär senast 14 dagar 
före Tillträdesdagen, (ii) omvandla datapantbreven till skriftliga pantbrev före 
Tillträdesdagen så att dessa kan överlämnas på Tillträdesdagen. 

8.2 Genomförandet av åtgärderna under punkt 8.1 ska anses ske simultant på så sätt att ingen 
av parterna är bunden av någon åtgärd innan samtliga åtgärder genomförts. 

9. SÄLJARENS GARANTIER 

Säljaren garanterar gentemot Köparen att följande förhållanden är riktiga på 
Tillträdesdagen (om inte annan tidpunkt anges nedan): 

9.1 Fastigheten 

9 .1.1 Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare av Fastigheten. 

9.1.2 Samtliga föremål på Fastigheten som enligt lag kan utgöra fastighets-, byggnads eller 
industritillbehör utgör sådana fastighets-, byggnads- eller industritillbehör. 

9 .1.3 Fastigheten besväras inte av några inteckningar. 

9.1.4 Fastigheten besväras inte av några belastningar. 

9.1.5 Erforderliga bygglov, marklov, rivningslov och andra myndighetstillstånd har förelegat för 
alla vidtagna åtgärder på Fastigheten som krävt sådana lov eller tillstånd. 
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9.1.6 Fastigheten är inte förorenad eller skadad i sådan utsträckning att Köparen är eller kan bli 
ansvarig för utförande av eller kostnader för efterbehandling, utredningar eller andra 
åtgärder på eller i anslutning till Fastigheten enligt miljöbalken eller motsvarande äldre 
miljölagstiftning eller enligt avtal (t.ex. hyres- eller arrendeavtal) samt att Fastigheten inte 
används eller har använts på sådant sätt, och att det på Fastigheten inte förvaras något, som 
kan föranleda att Köparen hålls ansvarig som verksamhetsutövare enligt miljöbalken. 

9.2 Förelägganden och tvister 

9.2.l Säljaren har inte erhållit föreläggande, påpekande eller motsvarande från domstol eller 
myndighet avseende Fastigheten. 

9.2.2 Fastigheten är inte föremål för rättegång, skiljeförfarande eller annan tvist. 

10. ÅTAGANDEN 

10.1 

10.1.1 

10.2 

10.3 

11. 

11.1 

Bortforsling av lös egendom 

Säljaren ska senast på Tillträdesdagen ha forslat bort lös egendom som inte ingår i 
överlåtelsen enligt detta Avtal. Underlåter Säljaren att göra detta äger Köparen (om inte 
annat avtalats) rätt att tillgodogöra sig egendomen utan ersättning till Säljaren. Köparen har 
i en sådan situation även rätt att forsla bort egendomen på Säljarens bekostnad. 

Stämpelskatt 

Köparen ska bära den stämpelskatt (inklusive expeditionsavgifter) som uppkommer med 
anledning av Köparens förvärv av Fastigheten. 

Biträde vid uttag av inteckningar 

Säljaren ska i egenskap av lagfaren ägare till Fastigheten biträda Köparens eventuella 
ansökan om uttag av pantbrev i Fastigheten. Samtliga kostnader i samband härmed ska 
bäras av Köparen. 

ERSÄTTNING OCH BEGRÄNSNINGAR 

Om Fastigheten avviker från en garanti enligt punkt 9 eller om det föreligger fel i 
Fastigheten i något annat avseende, har Köparen rätt till påföljder enligt lag. Köparen har 
rätt att häva köpet om ett fel eller flera fel sammantagna innebär att Fastigheten vid 
tillträdet har ett värde som understiger sjuttio (70) procent av Köpeskillingen. Om ett fel 
kan avhjälpas ska Köpeskillingen reduceras med ett belopp motsvarande vad det rent 
faktiskt skulle kosta att avhjälpa felet när detta gav sig till känna. 

11.2 Krav under detta Köpekontrakt ska för att få göras gällande framställas skriftligen av 
Köparen till Säljaren inom etthundraåttio (180) dagar från det att Köparen upptäckte de 
omständigheter som ligger till grund för sådant krav och senast inom trettiosex (36) 
månader från Tillträdesdagen med följ ande undantag: 

(i) För anspråk avseende garantin i punkten 9.1.6 (miljö) ska tidsgränsen vara 
tio (10) år. 

(ii) För anspråk avseende garantin i punkten 9.1.1 (äganderätt till Fastigheten) 
ska inte någon tidsbegränsning gälla. 
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12. ÖVRIGT 

12.1 Meddelanden 

Meddelanden enligt detta Köpekontrakt ska lämnas skriftligen till respektive parts adress 
som anges i inledningen till Köpekontraktet. 

12.2 Ändringar och tillägg 

12.3 

12.4 

Ändringar i eller tillägg till detta Köpekontrakt ska vara skriftliga och ska undertecknas av 
parterna för att vara giltiga. 

Överlåtelse 

Köparen äger rätt att helt eller delvis överlåta Köpekontraktet eller sina rättigheter eller 
förpliktelser enligt Köpekontraktet till företag som ingår i Köparens koncern utan Säljarens 
föregående skriftliga samtycke. 

Tillämplig lag och tvister 

Tvister som uppstår i anledning av detta Köpekontrakt ska slutligt avgöras i allmän 
domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 

Detta Köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ort: G l'C VI~ 

Datum: ~ 2c7 I .i-

NPN Fastigheter AB 

Datum: 

Båstad kommun 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

Namn: Namn: 
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2014-05-26 

'la.)~ 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2014 -05- 2 6 
Dnr ... /?f.Jj;J..~~)3 
........... , ........................ . 

PM Dagvattenhantering Vistorps verksamhetsområde Förslöv 

• Vistorps planerade verksamhetsområde ligger där Trafikverkets besöksanläggning för 
Hallandsåstunneln finns idag, NSVA rekommenderar att dagvatten leds ut från det 
nya området genom befintlig dagvattenledning D800, till ett nytt fördröjningsmagasin 
som sedan mynnar i Vadebäcken. 

• Vadebäckens dikningsföretag är recipient, varför man bör kontakta Trafikverket som 
är ägare till fastigheten Vistorp 9:2. Enligt samtal med Tilla Lars.son, Jordbruksverket, 
räcker det med ett mötesprotokoll där Trafikverket tillåter dagvattenbelastning från 
verks~mhetsområdet. Enligt lilla gäller principen att man avpassar dagvatten
belastningen från Vistorps verksamhetsområde så att det motsvarar vad 
dikningsföretaget är dimensionerat för. 

• Det bästa rent samhällsekonomiskt är att undvika översvämningar. översvämningar 
uppstår vid extrema regn då våra system inte är dimensionerade för detta. I detta 
sammanhang är det viktigaste att undvika en bräddsltuation från anlagda magasin. 
Från att ha levererat ca 75 l/s till Vadebäcken (innan magasinet bräddar), kan detta 
magasin vid bräddning helt plötsligt bidra med 1-2 m3/s. Då blir det stora problem 
nedströms. 

• Exploatörer har uttryckt önskemål om att hårdgöra 100% av tomtmarken. Eftersom 
områdena nedströms har översvamningsproblem redan idag ar det motiverat att ha 
ett högt ställt fördröjningskrav. Redovisade magasinsvolymer i beräkningarna nedan 
ska kunna hantera ett 50·årsregen, inklusive klimatfaktor enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer i P105. 

• Det är önskvärt att man anlägger fördröjning inom grönområdet västerut och i norra 
delen av planområdet. För att undvika en bräddsituatlon kan man avtappa magasinen 
genom reglering med stegvisa tröskelvärden, så att bräddning från magasin undviks. 
Det man kan laborera med är att öka tömningsflöde från tidigare uträkningar på ca 5 
l/s*ha till ca 10-151/s*h. Då utnyttjar man magasineis volym bättre vid extrema regn. 

Nedan ges en sammanställning på nya magasinsvolymer vid ett olika tömningsflöde: 

Ytrelativt tömningsflöde Erforderlig ma~asinsvolym 

10 l/s*ha 10675 m3 magasin 

12 l/s*ha 9900 m3 magasin 

151/s*ha 9100 m3 magasin 



2014-05-26 

Det kan vara lämpligt att överväga tömningsflödet 15 l/s*ha i detta fallet, då vi vill 
undvika översvämningar till varje pris. Det absoluta tömningsflödet från magasinet blir 
då ca 180 l/s, och då töms magasinet kontrollerat och relativt fort vid små till måttliga 
regn, men man är rustad för de extrema regnen som ofta kommer i samband med 
andra regntillfällen. 

( Med andra ord krävs ett magasin på 9100 m3 för att kunna hantera extrema regn och 
medföljande avrinning från Vistorps exploateringsområde. Det är viktigt att påpeka att 
översvämningar ändå kan inträffa, eftersom avrinningsområdet till Vadebäcken är 
väldigt stort. Detta planområde kan dock inte påverka vad som sker uppströms, utan 
fler åtgärder krävs i hela avrinningsområdet för att få bukt med översvämningarna. 

• Dagvattenlösningen sl<a projekteras av extern part i samarbete med NSVA. 
Vattenskyddsområdet i området ska beaktas. Oljeavskiljare kan krävas från 
parkerings- och körytor. 

( 

( 
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NPN Fastigheter AB har under en längre tid fört en dialog med Båstads kommun om förutsättningarna 

för att säkerställa bolagets långsiktiga markbehov inom Båstads kommun. Bolaget och kommunen har 

därför i annan ordning tecknat ett köpekontrakt som reglerar att bolaget av kommunen förvärvar ca 

43.860 kvadratmeter mark som i detaljplanen för Vistorp 7:19 m.fl. anvisats som kvartersmark för 

detaljhandel och partihandel, service, lager, industri och andra verksamheter med begränsad 

områdespåverkan. Detaljplanen för Vistorp 7:19 har omarbetats b la för att anpassas till framtida 

nyttja res behov och planen förväntas antagas och vinna laga kraft inom kort. I nyssnämnda 

köpekontrakt har även reglerats att parterna skall ingå ett exploateringsavtal. Mot bakgrund av vad 

ovan angivits träffas följande 

Exploateringsavtal 

Parter 

Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad kommunen 

Samt 

NPN Fastigheter AB (556947-4710), nedan kallad NPN. 

§ 1 Syfte 

Detta avtal syftar till att närmare reglera vad parterna övergripande har överenskommit i 

köpekontrakt 11 Avtal 05/2015", Köp av 43.860 kvadratmeter av fastigheten Vistorp 7:19, punkt 7.3. 

§ 2 Utbyggnad av gata 

Kommunen förbinder sig att anlägga lokalgatan mellan Vistorpsvägen i väster och Åkagårdsvägen i 

nordost i läge och omfattning som ges möjlighet till i detaljplanen för Vistorp 7:19. Vid projektering 

av gatan skall kommunen samråda med NPN om b la gatans höjdsättning. Anläggning av gatan 

innefattar samtliga med gatan tillhörande funktioner såsom belysning, dagvattenhantering, vägren 

upplåtelse av ledningsstråk och andra därmed sammanhängande funktioner. 

Kommunen förbinder sig att senast vid tillfälle kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för 

Vistorp 7:19 påbörja projekteringsarbetet av gatan och så snart ske kan efter det att detaljplanen 

vunnit laga kraft lämna ut anbudsunderlag till marknadens aktörer för räkning. 

I 



När arbetet med gatans utbyggnad färdigställts sammanställer kommunen samtliga kostnader som 

varit förenade med utbyggnaden. Sammanställningen skall innefatta kommunens samtliga 

självkostnader. Kommunen skall fakturera NPN bolagets andel av dessa kostnader varvid 

sammanställningen av självkostnaderna skall biläggas fakturan. NPN skall ersätta kommunen med 

38.4 % av dessa kostnader och ersättningen skall erläggas senast 30 dagar efter det att fakturan 

tillställdes bolaget. 

§ 3 Utbyggnad el och fiber 

NPN förbinder sig kontakta leverantör av el och fiber för att ange bolagets servicepunkter och behov 

och krav i övrigt av nämnda nyttigheter. Bolaget anmäler till kommunen vilken leverantör som valts 

varvid anmälan skall vara kommunen tillhanda senast när kommunfullmäktige skall pröva frågan om 

antagande av detaljplanen för Vistorp 7:19. Kommunen skall i samband med projektering av gatan 

enligt §2 ovan så långt möjligt tillgodose möjlighet till sam-förläggning av rör och kablar för el och 

fiber med gatubyggnaden. Samtliga avgifter för anslutning och drift av el och fiber till den av NPN 

förvärvade fastigheten erläggs av bolaget. 

§ 4 Utbyggnad av spillvatten, renvatten och dagvatten 

Kommunen svarar för avlopp och vattenförsörjning för detaljplaneområdet Vistorp 7:19. NPN skall 

senast när kommunen påbörjar projektering av gata enligt §2 ovan anmäla var bolaget önskar att 

förbindelsepunkt för avlopp och renvatten längs gatan i första hand bör anläggas. Kommunen har för 

avsikt att lösa anläggning och drift av dagvatten på sätt parterna tidigare överlagt om och som 

närmare preciseras i det i §1 omnämnda köpekontraktet. 

NPN skall erlägga anslutningsavgift och kommande driftsavgifter för vatten och avlopp på sätt och 

villkor som kommunfullmäktige i Båstads kommun vid varje tillfälle beslutat gälla för v-a 

verksamheten. 

§ 5 Vägavgift 

I detaljplanen för Vistorp 7:19 regleras b la att huvudmannaskapet för allmän plats ej tillkommer 

kommunen. Framtida drift ankommer därför på enskilt huvudmannaskap. I områdena kring 

detaljplaneområdet Vistorp 7:19 handhas väghållaransvaret av Förslövsholms vägförening. Nämnda 

vägförening, gemensamhetsanläggning, har förklarat sig beredd att även handha gatan inom Vistorp 

7:19 efter det att densamma utbyggts i sin helhet. Kommunen skall i samband med att NPN:s förvärv 

av del av Vistorp 7:19 fastighetsbildas hos lantmäteriet begära att NPN:s andelstal för drift och 

förvaltning av nyssnämnda gemensamhetsanläggning fastställes. 

I I 
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§ 6 Ombud 

Kommunens ombud är dess projekteringsingenjör. Ombudet äger behörighet att företräda 

kommunen inom ramen för detta avtal, dock ej vad gäller myndighetsutövning som ankommer på 

kommunen. 

NPN:s ombud är Peter Nidelius eller den person denne senare anvisar. Ombudet äger behörighet att 

företräda NPN och därvid träffa erforderliga överenskommelser. 

§ 7 Giltighet 

' Detta avtal gäller under förutsättning av 

att kommunfullmäktige i Båstads kommun godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft 

( .att kommunfullmäktige antager förslag till detaljplan för Vistorp 7:19 enligt antagandehandling 2015-

04-27 genom beslut som vinner laga kraft 

Om någon av ovanstående förutsättningar inte uppfylles förfaller detta avtal i sin helhet varvid 

vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat överenskommes. 

Båstad 2015- - Grevie 2015-V'S - Ot./ 

Båstads kommun NPN Fastigheter AB 

Bo Wendt, Ks ordf Peter Nidelius 

Katarina Pelin, Kommunchef 

c?--1 ( j /6 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 115 Dnr KS 000636/2015-500 

Omläggning av VA-ledningar i Grevie 
- Begäran om t illäggsanslag 

11 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har för avsikt att asfaltera Järnvägsgatan i Grevie. Gatan har sedan 
tidigare inte funnits med i den beläggningsplan som NSVA:s reinvesteringsplan 
är synkroniserad med utan frågan från Trafikverket kom akut under april om 
vi har några ledningar som behöver läggas om inför deras asfaltering. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 20 april 
2014. 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Stefan Olsson (C), Christer de la Motte (M) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann-Margret Kjellberg (S): Avslag till punkt 2. 

Även Thomas Andersson (FP) och Uno Johansson (C) yttrar sig. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
bifallit liggande förslag från kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ett tilläggsanslag på 3 mkr beviljas till årets VA-investeringsbudget 
till projektet "Omläggning av VA-ledningar i Grevie". 

2. Asfalteringen ska ske skyndsamt. Förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med en tidsplan för asfalteringen. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-04-20 

Handläggare: FredrikJönsson 

Dnr: ~ S CJ006 66 (rlD\5 - SC?CJ 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA samt ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Omläggning av Va-ledningar i Grevie, begäran om tilläggsanslag 

Bakgrund 

1 (1) 

Trafikverket har för avsikt att asfaltera Järnvägsgatan i Grevie. Gatan har sedan tidigare inte 
funnits med i den beläggningsplan som NSVAs reinvesteringsplan är synkroniserad med utan 
frågan från Trafikverket kom akut under april om vi har några ledningar som behöver läggas 
om inför deras asfaltering. 

Aktuellt 
Vattenledningen är i behov av att läggas om i hela Järnvägsgatan. Ledningen är dålig och ligger 
på vissa ställen inne på tomtmark och till och med under vissa hus. Behov finns att lägga om 
spill- och dagvattenledningarna på mindre sträckor. NSVA bedömer att arbetena kommer att 
kosta ca 3 mkr, dessa finns inte med i årets investerings budget utan ett tilläggsanslag på 3 mkr 
begärs. Tidplanen är att arbetena påbörjas direkt efter beslut så att Trafikverket kan asfaltera i 
september. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Bevilja ett tilläggsanslag på 3 mkr till årets Va- investeringsbudget till projektet "Om
läggning av Va-ledningar i Grevie" 

Båstad 2015-04-20 

t~Jf\l ~':"~~0, 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

150420\7df\fj 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 12 

KF § 116 Dnr KS 001571/2014-900 

Svar på medborgarförslag angående förtydligande av riktlinjer 
som beslutats av kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Lars Olefeldt har den 3 november 2014 lämnat in ett medborgarförslag där 
han föreslår att kommunfullmäktige ska revidera sina Riktlinjer för ortnamns
verksamheten i Båstads kommun, då dessa riktlinjer enligt honom 
inte följs. Ett tillägg i texten föreslås som lyder: Observera! Dessa riktlinjer 
behöver inte följas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
15 april 2015. 

Yttrande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Sonia Larsson (C) och Thomas Andersson (FP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

t;Y_,,(./, I ) k 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
Datum: 2015-04-15 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001571/2014-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, inkommen 2014-11-03 

Tj ä nsteskrive I se 
1 (1) 

( Samråd har skett med: 
Carl-Magnus Billström, kommunjurist 

Svar på medborgarförslag - Förtydligande av riktlinjer som beslutats 
av kommunfullmäktige 

Bakgrund 
Lars Olefeldt i Vejbystrand har den 3 november 2014 lämnat in ett medborgarförslag där han 
föreslår att kommunfullmäktige ska revidera sina Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i 
Båstads kommun, då dessa riktlinjer enligt honom inte följs. Ett tillägg i texten föreslås 
som lyder: Observera! Dessa riktlinjer behöver inte följas. 

Aktuellt 
Ortnamnsverksamheten (f.d. ortnamnskommitten) upphörde den 31december2014, och 
därmed även dess riktlinjer. Med anledning av svårigheten i att ändra ett styrdokument som 
inte längre gäller är förslaget att kommunfullmäktige inte bifaller Lars Olefeldts medborgar
förslag. 

Förslag till beslut 
( Kommunfullmäktige beslutar: 

( 

Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar fullmäktige att inte bifalla 
medborgarförslaget. 

~nligtovan 

~n~ 
N ämndsekreterare 



BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Medborgarförslag: 

20·14 -11- 0 3 
Dnr .... /f.~'2 .. ..J. fi:Zl/.t .~(,:, f Oå 
.. , .................... ,. ....................... . 

Förtydligande av rriktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Det åligger Båstads kommun att tillse att dokument utfärdade av 
kommunen, och som finns tillgängliga för kommuninvånarna, är författade 
på ett sådant sätt att det inte råder någon tveksamhet om vad dessa 
innebär. 

Om det t.ex. i ett dokument står att vissa saker ska gälla, så borde detta 
innebära att det är det som gäller. Annars ska det klart angivas att det 
som gäller inte gäller. 

I Stora Hult/Lerviksområdet finns sedan tidigare 34 vägnamn, alla med 
kulturhistorisk anknytning. År 2013 tillkom en ny väg (nr 35) som fick 
namnet Kamomillvägen genom beslut av Välfärdsutskottet 2013-03-19 
och på förslag av ortnamnskommitten. 

I bifogade "Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Båstads kommun", 
antagna av kommunfullmäktige den 26 september 2012, står det bl.a. att 
vid namngivning ska följande riktlinjer tillämpas: 
- Namn ska vara lokaliserande och identifierande. 
- Kulturhistoriska synpunkter ska beaktas. 
- Nybildade namn ska ansluta till det lokala namnskicket. 
I riktlinjerna har detta sammanfattats enligt följande: 
"Ortnamnskommitten ska således i beredningsarbetet beakta såväl 
kulturvårdande som funktionella intressen." 

Sommaren 2013 påtalade undertecknad för kommunen att beslutat 
vägnamn strider mot av kommunfullmäktige antagna riktlinjer och att 
vägen bör få annat namn. 
Vid beslut på nytt i mars 2014 fastslogs att ändring av vägnamnet inte 
skulle ske, trots att namnet inte följer beslutade riktlinjer. ( 

I maj 2014 ställde jag därför till kommunen följande fråga (som enligt 
kommunen skall besvaras av kommunstyrelsens presidium): 
Jag önskar få veta vad det blir för konsekvenser för en kommitte som 
fattar beslut som strider mot de riktlinjer som kommunalfullmäktige 
utfärdat. 

Jag erhöll per mail i oktober 2014 svar från två av ledamöterna i presidiet, 
Thomas Andersson och Ann-~argret Kjellberg, i vilka fastslogs att av 
kommunfullmäktige beslutade. riktlinjer inte behöver följas. 

Jag menar att kommuninvånare, som läser av kommunfullmäktige den 26 
september 2012 beslutade riktlinjer, inte kan förstå dessa på annat sätt 



( 

( 

( 

( 

än att dessa ska gälla. I synnerhet som dokumentet innehåller inte mindre 
än 6 ska-satser. Man kan därför inte uppfatta riktlinjerna på annat sätt. 

Förslag 

Eftersom denna tolkning inte delas av kommunens högsta verkställande 
organ och för att undvika missförstånd i framtiden föreslår jag härmed att 
kommunfullmäktige reviderar ovan nämnda riktlinjer från 2012 och därvid 
gör följande tillägg i texten: 

Observera! DessCil riki:Hrrejer behöver intl:e följas. 

Efter~o et förmodligen finns andra riktlinjer utfärdade av 
komm llmäktige, bör även dessa revideras och ovan nämnda tillägg 
inför s. 

/) u 



Bilaga till medborgarförslag 2014-10-z.r 

w:l BÅSTADS 
~KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av Kommunfullmäktige den 26 september 2012, § 181, Dnr: KS 1008/12-900 

Riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Båstads kommun 

Inledning 

1 (2) 

Föreligger förslag till riktlinjer för handläggning av kommunala namnärenden 
samt namngivning av kommunala institutioner. Nuvarande riktlinjer antogs i 
dåvarande kultur- och fritidsnämnden 1989 (§ 17): Namngivningsbeslutet togs 
av fullmäktige i april samma år (§ 73) och är i stort behov av uppdate-ring, bland 
annat med tanke på att den traditionella nämndsorganisationen inte längre finns 
kvar i Båstads kommun. 

Bakgrund 
På nationell nivå har Lantmäteriet enligt lag ansvar för namnsättning när det gäller 
bebyggelsenamn och naturnamn. I arbetet med namngivning och i sin övriga befattning 
med ortnamnen ska kommunen arbeta efter den hänsynsparagraf som finns införd i 
kulturminnes lagen ( 4 §lagen 1988:9 50 om kulturminnen mm, ändrad 2000:265) med 
föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. God ortnamnssed innebär i korthet att 
skriva ortnamnen enligt reglerna för det svenska språket, om inte hävdvunna stavnings
former talar för annat, och att inte ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl. I övrigt ska 
kommunen arbeta efter de rekommendationer som ges av Lantmäteriet och Kommun
förbundet i deras handledningar om ortnamn och namnvård. Ortnamnsrådet som är 
knutet till Lantmäteriet har som sin viktigaste uppgift att tillsammans med Lantmäteriet 
utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet ska tolka 
och informera om god ortnamnssed (se§ 4 lagen 1988:950 om kulturminnen m.m., 
ändrad 2000:265) och stärka den officiella ortnamnsvården. 

Ortnamnskommitten 
Kommunens ortnamnskommitte består av tre ledamöter: Kommunens kulturstrateg samt 
två förtroendevalda. Kommitten väljs av Kommunfullmäktige för period sammanfallande 
med fullmäktiges mandatperiod. Kulturstrategen tjänstgör som kommittens sekreterare, 
handläggare och sammankallande. Ortnamnskommitten bereder alla kommunala namn
ärenden. På så sätt samordnas all kommunal namngivningsverksamhet rörande vägar, 
gator, torg, parker, andra allmänna platser, kvarter, byggnader och lokaler av officiell 
karaktär såsom skolor, institutioner etc. Denna samordning är viktig dels för att i den 
kommunala namngivningen undvika kollisions- och förväxlingsnamn, dels för att åstad
komma en enhetlig behandling av kommunala namnärenden. 

Namngivning 
Vid namngivning ska följande riktlinjer tillämpas: 

e Ett ändamålsenligt och vårdat namnskick s~iakttas, 
• Namn ska följa vedertagna språkriktighetsregler samt vara lätta att -uppfatta, uttala och skriva, 
" Namn ska vara lokaliserande och identifierande, 
" Kulturhistoriska synpunkter ska beaktas, 
" Nybildade namn ska ansluta tiilctet lokala namnskicket Befintliga goda namn 

bör utnyttjas, .--
• Restriktivitet bör iakttas vid personnamnsval. Namngivning kan dock anknyta 

till en avliden person som bott och verkat på orten eller annan avliden bemärkt 
person. 
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Bilaga till medborgarförslag 2014-10-27 

2 (2) 

Ortnamnskommitten ska således i beredningsarbetet beakta såväl kulturvårdande 
som funktionella intr~n. Samråd bör ske med de av följande instanser som kommitten 
finner lämpliga i det aktuella ärendet, tex: 

11 Den politiska instans som är berörd 
• Ortnamnsarkiv 
• Hembygdsförening 
• Personer med särskild kunskap om områdets ortnamn eller dess historia 
• Taxi 
• Post 
• Kommunens kart/GlS-avdelning 
11 Verksamhetsområde Teknik och service 
• Andra berörda verksamhetsområden 
o Övriga eventuellt berörda 

Ärendegången 
Ärenden kan initieras från kommitten men de kan också komma från berörd politisk 
instans eller från verksamhetsområdena. I de fall ärendena initieras av andra än 
kommitten ska de överlämnas till kommitten så snart som möjligt efter det att det står 
klart att en gata eller något annat objekt ska namnsättas. Om möjligt bör material över
lämnas till ortnamnskommitten redan på planstadiet för att undvika att inofficiella namn, 
vilka ej är önskvärda, blir så inarbetade att det är svårt att byta ut dem. Kommunens 
kart/GIS-avdelning ansvarar tillsammans med kulturstrategen för att detta görs och att 
samråd sker med verksamhetsområde Samhällsbyggnad och Teknik och service innan 
ärendet överlämnas till kommitten. Omfattningen av det objekt namnsättningen gäller ska 
klart framgå, exempelvis gatans sträckning. 

Beslut 
Namnärenden beslutas i kommunens välfärdsutskott. 
Beslut delges alltid Kommunstyrelsen. 
Beslut delges berörd övrig politisk instans. 

P--< /) k 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 117 Dnr KS 000201/2014-604 

Svar på medborgarförslag angående ökat mottagande av 
nyanlända invandrare 

13 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslaget har inkommit den 10 februari 2014 från Mona Löfblad. 
Förslaget innebär sammanfattningsvis att Båstads kommun ska öka flykting
mottagandet samt att kommunen ska tillhandahålla praktikplatser, 
jobb och bostäder för dessa personer. Ärendet återremitterades i Välfärds
utskottet den 10 september 2014 och utgick i utskottet 21 oktober. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner, daterad den 22 juli 2014. 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige kommer även framöver att ha en öppen dialog med 
Länsstyrelsen för att vid behov temporärt öka mottagandet av nyanlända 
invandrare. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

rfv 1 {J Il 
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lllJ;BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Datum: 2014-07-22 

Handläggare: Patrik Sumner 

Dnr: le$ 101 /14 - 60'1 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag med diarienummer KS 201/14-604. 

Samråd har skett med: 

Ärendebeskrivning 
Inkommet medborgarförslag angående ökat mottagande av nyanlända invandrare. Diarie
nummer KS 201/14-604. 

Bakgrund 

1 (2) 

Medborgarförslag inkommer 2014-02-10 från Mona Löfblad, Långabrovägen 7, Vejbystrand. 
Förslaget innebär sammanfattningsvis att Båstads kommun ska öka flyktingmottagandet samt 
att kommunen ska tillhandahålla praktikplatser, jobb och bostäder för dessa personer. 

Aktuellt 
Båstads kommun har idag två gällande överenskommelser med Migrationsverket vilka regle
rar hur många nyanlända invandrare kommunen ska ta emot. Totalt handlar det om att årligen 
ta emot 20 nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige varav ett antal av 
dessa är ensamkommande barn. Sedan januari 2010 till dags dato har kommunen tagit emot 
90 personer vilket visar att kommunen fullföljt sitt åtagande. Mottagandet sker kontrollerat 
och fungerar väl. Båstads kommun ökade temporärt sitt mottagande under 2013 till att gälla 
totalt 25 nyanlända invandrare. Denna temporära ökning beslutades om efter dialog med 
Länsstyrelsen, vilken är den myndighet som har till uppgift att förhandla fram platser med 
kommunerna. 
Utöver själva mottagandet hyr Migrationsverket, sedan en tid tillbaka, ett antal lägenheter av 
både privata hyresvärdar och av Båstadhem. Lägenheter i vilka asylsökande barn och vuxna 
ges möjlighet att bo i vänta på beslut om uppehållstillstånd. 
Ett mindre antal asylsökande och nyanlända invandrare med uppehållstillstånd bosätter sig 
varje år i Båstads kommun på egen hand. 

Övervägande/framtid 
I förhållande till kommunstorlek och antal invånare ligger Båstads kommun väl i fas med öv
riga kommuner i landet. En del kommuner tar emot fler nyanlända invandrare och andra tar 
emot färre, i förhållande till kommunstorlek. 
Storleken på mottagandet bestäms av politiken i de överenskommelser som tecknas med Mi
grationsverket. Utifrån detta planeras verksamheterna som berörs. 
Frågan kring bostadsbyggande och tillhandahållandet av bostäder är även det en fråga för poli
tiken och eventuellt Båstadhem. 

140722\c:\11sers \pats11111 l \dosktop\tj änsteskrlvelse bildning och nrbetc.dot\bk 
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När det gäller praktikplatser och jobb åt de nyanlända invandrare som kommer till kommunen 
så är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret. 

Förslag till beslut 
-att Kommunfullmäktige avslår inkommet medborgarförslag angående ökat mottagande av 
nyanlända invandrare. 
-att Kommunfullmäktige även framöver har en öppen dialog med Länsstyrelsen för att vid be
hov temporärt öka mottagandet av nyanlända invandrare. 

Båstad 2014-07-22 

ftz_, 
Patrik Sumner 
Enhetschef 

! ('._, , ... 
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BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 

KF § 118 Dnr KS 001170/2014-380 

Svar på medborgarförslag angående naturistbad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit ett medborgarförslag från Anna Matre med 
önskemål om att Båstads kommun utser en stäcka av Segelstorp/ 

14 

( Ängelsbäcksstrand som naturistbad. 

Underlag till beslutet 

Yttrande 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad den 15 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Stefan Olsson (C) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

I/& _ 
Utdrags bestyrkande 

[fu , /) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-04-15 

Handläggare: Jenny Hertsgård 

Dnr: 1170/14-380 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Anna Matre 
Parkingenjör, Teknik och service 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Medborgarförslag Naturistbad 
2. Kartbild Segelstorp /Ängels bäcksstrand 

Tjänsteskrivelse 

3. Utdrag ur protokoll vid Ängelsbäck-Segelstorps Badförening den 25 mars 2015 
- KS 414/15-380 

1 (1) 

4. Brev från Gösta Sandgren - Ordförande i Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcka Samfäl
lighet. 

Medborgarförslag Naturistbad 

Bakgrund 
Båstads kommun har mottagit medborgarförslag från Anna Matre med önskemål om att kom
munen utser en stäcka av Segelstorp /Ängels bäcksstrand som naturistbad. (Se bilaga 2) 

Aktuellt 
Idag finns inget utsett naturistbad i Båstads kommun. 
Vid bifall till förslaget skulle vissa åtgärder behöva vidtagas, så som sätta upp skyltar som tyd
ligt visar avgränsningen mot naturistbadet. Tillstånd för dessa skyltar behöver sökas hos Läns
styrelsen eftersom stranden ligger inom Bjärekustens Naturreservat samt är skyddat enligt 
Natura 2000. Eventuellt behövs även bygglov för skyltarna. I övrigt ansvarar Ängelsbäck- Se
gelstorps Badförening för skötsel och visst underhåll av stranden med tillhörande servicean
läggningar. Badvattnet provtas enligt regler för EU-bad av Teknik och service under badsä
songen. Det finns parkeringsplatser i anslutning till stranden, vilka under vackra sommardagar 
är hårt belastade. Skåneleden löper utmed kuststräckan, (röd streckad linje i bilaga 1). Ängels
bäck - Segelstorps Badförening har fått möjlighet att yttra sig i frågan. (Se bilaga 3) 

Den aktuella stranden ägs av Ranarps, Segelstorps och Ängels bäcks Samfällighet. Markägaren 
har fått möjlighet att yttra sig i frågan.(Se bilaga 4 ). Med anledning av inkomna remisser före
slår Teknik och service att kommunstyrelsen inte bifaller medborgarförslaget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte bifalla medborgarförslaget. 

Bås~:d 2015-04-15 (\;.) 

·-· i~//?7·-/~6/l~rjl{ 
U ehny HelK;~- , 

1

?/ 
Parkingenjör 

~ / lf~ 
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Medborgarförslag 

Naturistbad. 

BÅSTADS KOMMUN 

2014 -08- 0 7 
Dnr.tS. ~.\J.9.(. !':.! : .9.?{) 
.............................. , .. 

Båstad 2014-08-06 

I Båstad kommun finns idag inget naturistbad - även kallat nakenbad- enligt turistföreningen. 

Ett inofficiellt har sedan en tid funnits vid skåneledens vindskydd nära Lerviks hamn. Där är det dock 

inget bra alternativ med sin öppna natur, skåneleden i direkt anslutning med vandrare, flertalet 

fågelskådare -med kikare!- då det stenrika skäret är häckningsplats för många fåglar. Ingen härlig 

sandstrand inbjuder de badande. Den strandlinje som finns är dessutom en beteshage och ofta med 

kor eller hästar gåendes där. Inget trevligt alternativ, inte för de som vill sola och bada nakna eller för 

de som ofrivilligt vandrar rätt in i nakenheten. 

I närliggande kommuner finns naturistbad med blandade besökare. Vissa drar mer exhibitionistiskt 

lagda såsom i mellbystrand, eller som l<nähaken i Råå som drivs av Helsingborgs l<ommun och 

beskrivs som ett barnvänligt bad. 

Båstad kommun skulle kunna ha ett trevligt naturistbad för oss vanliga bekväma människor som gillar 

att slippa de blöta badkläderna och bada precis som vi är! 

Efter noggrant letande på Bjäre lämpar sig troligen Ängelsbäcks strand sig bäst. I Ängelsbäck är 

stranden naturligt avgränsad av växtlighet. Inga nära boenden störs av utsikten. Ängelsbäck är idag 

en avknoppad del av vackra Segelstorps strand och väl avgränsad till den med riklig växtlighet. De 

flesta väljer idag att besöka Segelstorps strand med all sin service och tillgänglighet så besökarna på 

Ängelsbäcks strand är få . Därmed känns det inte som att de som blir "bortkörda" av naturisterna får 

ett sämre alternativ 100 meter söderut. Och med tydlig skyltning vid strandens tillfartsstigar slipper 

man gå dit om man inte finner det önskvärt. Idag finns p-plats samt infotavla. 

Undertecknad vet om att önskemålet finns då flertalet röster talat om detta under några års tid. Att 

stå för detta medborgarförslag känns naturligt, lika naturligt som att kunna bada naken på anvisad 

plats. Själv är jag en stolt jantelagsmotkämpe, gift tvåbarnsmamma med fyra års högskoleutbildning 

och anser att vårt normsamhälle behöver en liten knuff då och då! Våga! 

Ljungbyholmsvägen 15 

26971 Förslöv 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 

DIUlllC1 ft• l'D•••••••c ••• •••• c 1.1t• • 11 •11• t1 1\0I'> 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
den 25 mars 2015. 

Närvarande: Lars-Göran Karlsson, Jan-Erik Janson, Nildas Svensson, Rikard Jönsson, 
Ingemar Jönsson, Jan Karlsson och Evert Evesson. 

§2015-01 Mötet öppnas 
Lars Göran hälsade alla välkomna och förldarade mötet öppnat. 

§2015-02 Dagordningen godkändes. 

§2015-03 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande valdes Lars Göran Karlsson 
Till sekreterare valdes fugemar Jönsson 
Till protokolljusterare Rikard Jönsson 

§2015-06 Båstad Kommuns begäran om yttrande över medborgarförslag om 
na tu ristba d. 
Beslut togs att föreningen inte vill yttra sig om vilken badplats som är 
lämpligast. 

Lars Göran Karlsson 
Ordförande 

( 

( 

( 

Justeras: Rikard Jönsson ( 
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Medborgarförslag om naturistbad vid Ängelsbäcks strand 

Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Samfällighetsförening, fortsättningsvis kallat RSÄ, har av 

kommunen anmanats att yttra sig över ett inkommet medborgarförslag. Medborgarförslaget går ut 

på att den nordligaste delen av sandstranden Segelstorp/ Ängelsbäck, nedanför Ängelsbäcksvägen, 

skulle utses att vara naturistbad. RSÄ anger följande: Sandstranden Segelstorp/Ängelsbäck är en 

mycket omtyckt och under sommarmånaderna flitigt utnyttjad badstrand för såväl familjer från 

kommunen som tillresande. Sedan några år är den sydligaste delen av stranden, gränsande mot 

Ranarps strand/ Vistorps hamn, avdelad för hundbad . Att nu införa ytterligare en avgränsning i den 

Norra delen av sandstranden vore olyckligt och skulle innebära än mindre utrymme för allmänt bad. 

Bra baddagar är redan stranden till 100% utnyttjad. Det är i mycket hög utsträckning barnfamiljer 

som väljer att bada vid vår strand och det kan inte uteslutas att, liksom på andra badorter, påtaglig 

friktion skulle uppstå i förhållande till ett naturistbad i omedelbar anslutning till den allmänna 

badstranden. Ett särskilt problem redan idag är bristen på adekvata parkeringsplatser. Varje dag med 

soligt väder innebär problem med framkomligheten för boende i området och eventuella 

utryckningsfordon på grund av otillåtna parkeringar. En "offentlig" naturiststrand skulle dessutom 

öka antalet besökande som inte är från närområdet vilket innebär ökat antal bilar Därför bör även 

kommunens ansvariga för trafik och infrastruktur granska medborgarförslaget. RSÄ kommer att 

kontakta trafik och infrastruktur för att diskutera de redan nu återkommande allvarliga 

sommarproblemet när det gäller parkering och trafiksäkerhet. 

Sammantaget och mot bakgrund av ovanstående avstyrker vi bestämt förslaget om att inrätta ett 

naturistbad i den Norra delen av vår fina strand. 

Ranarp den 1 april 2015 

Gösta Sandgren 

Ordförande Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Samfällighet 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-06-03 15 

KF § 119 Dnr KS 001170/2014-380 

Svar på medborgarförslag angående hantering av riksintressen 
i kommunens planprocesser 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns planeringsarbete bedrivs i enlighet med de lagar och regler 
som styr denna del av den kommunala verksamheten. I Plan- och bygglagen 
samt Miljöbalken finns regler om hur Riksintressen ska beaktas vid upp
rättande av översiktsplan, fördjupningar av densamma samt detaljplaner 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Utskott/presidium 

och miljökonsekvensbeskrivningar och självklart förhåller sig kommunens 
planering till rådande lagstiftning. Av redovisad anledning finns därför 
inget behov av de åtgärder som medborgarförslaget föreslår. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, daterad den 
17 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-13. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-29. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

{l 
Utdragsbestyrkande 

~( I f 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-04-17 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: i<S 001r11/20/ Lj ~ 300 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Förslagställaren Per Fredlund, Ingas väg 15, 269 39 Båstad 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 

1 (1) 

( Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

( 

( 

( 

1. Medborgarförslag, dat 2014-08-06 

Samråd har skett med: 

Svar på medborgarförslag om hantering av Riksintressen i kommunens 
planprocesser 

Båstads kommuns planeringsarbete bedrivs i enlighet med de lagar och regler som styr 
denna del av den kommunala verksamheten. I Plan- och bygglagen samt Miljöbalken finns 
regler om hur Riksintressen skall beaktas vid upprättande av översiktsplan, fördjupningar av 
densamma samt detaljplaner och miljökonsekvensbeskrivningar och självklart förhåller sig 
kommunens planering till rådande lagstiftning. Av redovisad anledning finns därför inget 
behov av de åtgärder som medborgarförslaget föreslår. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. avslå medborgarförslaget och anta svaret så som sitt eget. 

Båstad 2015-05-17 

Lisa Rönnberg 
S amhällsbyggnadschef 

~I I) u 
150421\dokumentl \ha 



Till 
Kommunfullmäktige i Båstad 

Medborgarförslag 

BÅSTADS l<OMMIJN 
l(ommunst1,trelsen 

2fJll1 -08- 0 6 
Dnr.b~ .. /.~.J. . .l/ .!~.'." .. ~'?..Q 

Det är angeläget att kommunledningen har en helhetssyn i planeringen och undviker att for
cera fram kontroversiella exploateringar med detaljplaner, som med all sannolikhet kommer 
att överldagas och dras i långbänk. Mångåriga förseningar, projekt som kanske aldrig kan 
genomföras och stora kostnader för kommun, exploatörer, myndigheter och domstolar kan 
undvikas om man tidigt i planeringen tar hänsyn till miljölagar och riksintressen. Då detta inte 
alltid tillämpats i Båstads kommun föreslår undertecknad att följande riktlinjer antas av full
mäktige. 

1. Uppdrag från fullmäktige till samhällsplanelingsavdelningen skall alltid ta hänsyn till 
de riksintressen som uppdraget kan beröra. 

2. Uppdrag skall aldrig ges som kan strida mot riksintressen. 
3. Om tveksamhet eller misstanke om att ett uppdrag kan beröra riksintressen föreligger 

skall samråd med tillsynsmyndighet-länsstyrelse, riksantikvarie - ske innan uppdrag 
ges. 

4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall göras tidigt i planprocessen och inte pressas 
fram när ny detaljplan eller planändring redan utarbetats. MKB skall göras opartiskt 
med fullständiga undersökningar under rätt årstid och inte vara beställningsarbete åt 
en exploatör. 

5. Redan lagda uppdrag, som berör riksintressen, bör granskas med avseende på ovanstå
ende och revideras om så är befogat. 

Dessa punkter och riktlinjer kan synas självklara och borde inte behöva påpekas. Det är 
kommunens skyldighet enligt lag att skydda och väl vårda riksintressen inom kommunens 
gränser. I en kommun med starka exploatörer finns en press på styrande politiker att i första 
hand tillgodose näringslivsintressen, men det är enligt lag endast i undantagsfall och under 
mycket speciella omständigheter som sådana får inkräkta på riksintresse. 

Riksintressen skall ses som värdefulla tillgångar som skapar möjligheter om de väl förvaltas 
och inte ses som ett hinder för kommunens utveckling. Båstads kommun med sin unika natur, 
landskapsbild och kulturhistolia är en känslig miljö, skyddad av flera riksintressen. Utveck
ling måste ske med varsamhet och hänsyn och bör ske i största möjliga samförstånd med all
mänhet och myndigheter. Lokala särintressen måste anpassa sig till detta och inte forcera fram 
exploateringar som inla·äktar på riksintressen. 

Enligt lag kan nya detaljplaner eller ändringar bekostas av exploatör. Detta betyder inte att 
exploatörer skall få diktera utformningen av planerna. 

Om kommunens tjänstemän får uppdrag från politiker att utarbeta planer, som inte är i 
överensstämmelse med lagar och förordningar utsätts tjänstemännen för en frustrerande situ
ation. De bör påpeka att uppdraget strider mot lag, men är ändå skyldiga att utföra uppdraget 
enligt politiskt beslut. Detta är demoraliserande och kan leda till manipulativt handläggande 
med vinklade och ofullständiga förundersökningar och konsekvensbeskrivningar. När plan
förslagen är färdiga kommer tillsynsmyndigheternas granskning och kritik som kan bli hård. 
Då har exploateringsärendet blivit en prestigefråga, som man med alla medel försöker ge
nomdriva gentemot myndigheterna med hänvisning till kommunalt självstyre. 

Båstad den 2 augusti 2014 

~~ ~ r ~ z,. ~.-e. ,,_.-,;.--<_''c: 

Per Fredlund 
Ingas väg 15 
269 39 Båstad 

( 

( 



( 

( 

fliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-06-03 

KF § 120 dnr: KS 000718/2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Ingvar Andreasson (BP) 

Ingvar Andreasson (BP) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Ny sammanräkning för Bjärepartiet begärs hos Länsstyrelsen i Skåne. 

justerandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

r/0 ( i J It 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-06-03 

KF § 121 dnr: KS 000799 /2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Christian Hallberg (M) 

Christian Hallberg (M) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

Blad 
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2. Ny sammanräkning för Moderaterna begärs hos Länsstyrelsen i Skåne. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

ot-1 
KF Utdragsbestyrkande 

i) i6 
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~ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 122 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2015-06-03 18 

a). Protokoll från Länsstyrelsen : Slutlig rösträkning och mandatfördelning. 
Dnr: KS 000721/2015-903 

b). Årsredovisning 2014 för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). 
Dnr: KS 000532/2015-906 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

~ 
Utdragsbestyrkande 

~ iJ 
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