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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-09-06 1av34 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 6 september 2017 kl. 10.00-15.40. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) 
Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
ThomasAnde~son~) 

Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Ulf Jiewertz (M), tjg. ers. för Johan Olsson Swanstein (M) 

Claes Sjögren (BP), ej tjg. ers. 
Jessica Andersson (S), ej tjg. ers. 
Mats Lundberg (L), ej tjg. ers. 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjg. ers. 
Catharina Elofsson, kanslichef, Kristina Geiger, kommunchef, Jan Bernhardsson, 
teknik- och servicechef, Henrik Andersson, nämndsekreterare, Sofia Nygren, 
nämndsekreterare. 

Gösta Gebauer (C). Ersättare: Thomas Andersson (L). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 september kl. 16.00. 

§§ 188-215 
Ca 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-09-06 

Från och med 2017-09-13 till och med 2017-10-05 

Kom7~ntocet~L 

~/t 
Henrik Andersson 
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Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

KS § 188 Dnr KS 000003/2017 - 903 
( Val av justeringsperson 

KS § 189 Dnr KS 000004/2017 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 190 Dnr KS 000007 /2017 - 900 
( lnformationspunkter 

( 

( 

KS § 191 Dnr KS 000882/2017 - 900 
Upprättande av en policy för arbetskläder 

KS § 192 Dnr KS 001295/2016 - 200 
Försäljning av Bjärehemmet 

KS § 193 Dnr KS 000685/2017 - 315 
Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked 

KS § 194 Dnr KS 000719/2017 - 315 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 - Begäran om planbesked 

KS § 195 Dnr KS 001447 /2012 - 315 
Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning av projektet 

KS § 196 Dnr KS 000837 /2017 - 200 
Överlåtelse och försäljning av fastigheten Östra Karup 6:10 

KS § 197 Dnr KS 000903/2017 - 200 
Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 

KS § 198 Dnr KS 000720/2017 - 380 
Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på Östra piren i Torekov 

KS § 199 Dnr KS 001467 /2015 - 300 
Inriktnings dokument för Förslövs utveckling - Beslut om budget 

KS § 200 Dnr KS 000439 /2017 - 300 
Svar på väckt ärende från Centerpartiet - Inriktnings dokument för Västra Karup 

KS § 201 Dnr KS 001286/2002 - 261 
Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende fastigheten Citadellet 1 
(PostNords lokaler) 

KS § 202 Dnr KS 000362/2017 - 380 
Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

Sida 

2 av34 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-09-06 

KS § 203 Dnr KS 000594/2017 - 600 
Översyn och revidering 2017 av Kulturprogram för Båstads kommun 

KS § 204 Dnr KS 000428/2017 - 800 
Reviderat miljö- och energiprogram 

KS § 205 Dnr KS 000475/2017 - 700 
Reviderat vård- och omsorgsprogram 

KS § 206 Dnr KS 000673/2017 - 700 
Nytt gruppboende enligt LSS 

KS § 207 Dnr KS 000440 /2017 - 900 
Utredning gällande HR-servicecenter 

KS § 208 Dnr KS 000428/2016 - 460 
Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

KS § 209 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Svar på motion - Skolbusstrafik 

KS § 210 Dnr KS 000552/2016 - 800 
Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

KS § 211 Dnr KS 001747 /2012 - 500 
Föreläggande från Länsstyrelsen om inrättande av verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster för del av Öllövstrand - överklagande 

KS § 212 
Delgivningar 

Dnr KS 000005/2017 - 900 

KS § 213 Dnr KS 000935/2017 - 500 
Väckt ärende: Ansökan om dispens för sluttäckning av Svenstad 

KS § 214 Dnr KS 000006/2017 - 904 
Anmälan av delegations beslut 

KS § 215 Dnr KS 000008/2017 - 900 
Beslutslogg för kommunstyrelsen 

j usterandes si naturer 

Sida 

3 av 34 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 4av 34 

KS § 188 Dnr KS 000003/2017 - 903 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 

Beslut 

För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att 
kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en ledamot från 
"oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, 
men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till 
ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 12 september kl. 16.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 189 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

DnrKS000004/2017-903 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 34 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Ärendet om Detaljplan för Båstad 109:2 utgår. 
Ärendet om Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete utgår. 

Nya informationspunkter: 
Kommunchefen Kristina Geiger presenterar sig. 
Status gällande granskning av arvoden. 

Extraärenden: 
Informationen angående policy för arbetskläder hanteras som 
ett eget beslutsärende. 
Informationen angående försäljningen av Bjärehemmet hanteras som 
ett eget beslutsärende. 
Väckt ärende - Dispens för sluttäckning av Svenstad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2017-09-06 6 av 34 

KS § 190 Dnr KS 000007 /2017 - 900 

lnformationspunkter 

Beskrivning av ärendet A) Skriftlig information angående omfördelning i investeringsprojekt VA. 

Protokollsanteckning 

B) Kommunchefen Kristina Geiger presenterar sig. 

C) Status gällande granskning av arvoden. Kanslichef Catharina Elofsson. 

D) Information angående DNA-projekt. Kommunstyrelsens ordförande 
Bo Wendt. 

Socialdemokraterna önskar att aktuell brottsstatistik ska läggas på kommunens 
hemsida. Viktigt att information bygger på fakta inte på spekulationer 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2017-09-06 7 av 34 

KS § 191 Dnr KS 000882/2017 - 900 

Upprättande av en policy för arbetskläder 

Beskrivning av ärendet Informationspunkt om policy för arbetskläder omvandlades till ett 
beslutsärende på sammanträdet. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Skriftlig information: Information/lägesrapport inför upprättande av en policy 
för arbetskläder. 

HR-specialist Cecilia Franzen Rooth föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras till förvaltningen med yrkande 
om att en kommungemensam policy, enligt fullmäktiges beslut, tas fram som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. Detta ska verkställas. 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson (S) 
och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla återremissyrkandet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras till förvaltningen med yrkande om att en 
kommungemensam policy, enligt fullmäktiges beslut, tas fram som ser över och 
likställer resurser för arbetskläder. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 2017-09-06 8 av34 

KS § 192 Dnr KS 001295/2016 - 200 

Försäljning av Bjärehemmet 

Beskrivning av ärendet lnformationspunkt om försäljning av Bjärehemmet omvandlades till 
beslutsärende på sammanträdet. 

Underlag till beslutet Skriftlig information: 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

PM angående Båstadhems försäljning av Bjärehemmet. 
PM från Båstadhem - Konsultrapport angående aktieägarnas roll i förhållande 
till bolagsstyrelsen 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L) med bifall från Socialdemokraterna och Bo Wendt (BP): 
1. Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslut 2017-05-23, punkt d, dvs. undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för 
att undvika liknande utfall i framtiden. Förvaltningen redovisar till 
kommunstyrelsen i november 2017. 
2. Därefter begärs hos styrelsen för Båstadhem AB att man kallar till extra 
bolagsstämma. Syftet är att med styrelsen och verkställande ledning gå igenom 
den juridiska granskningen och säkerställa att bolaget i fortsättningen följer 
ägardirektiven. 

Christer de la Matte (M) och Gösta Gebauer (C): Bifall till punkt 1 ovan och 
avslag till punkt 2. 

Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit Thomas Anderssons m.fl. yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslut 2017-05-23, punkt d, dvs. undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för 
att undvika liknande utfall i framtiden. Förvaltningen redovisar till 
kommunstyrelsen i november 2017. 

2. Därefter begärs hos styrelsen för Båstadhem AB att man kallar till extra 
bolagsstämma. Syftet är att med styrelsen och verkställande ledning gå igenom 
den juridiska granskningen och säkerställa att bolaget i fortsättningen följer 
ägardirektiven. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutets andra punkt p.g.a. att de först vill få 
utrett punkt 1 innan ärendet går vidare. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Dnr KS 000685/2017 - 315 

Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked 

Sida 

9 av34 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och avgränsas av Köpmansgatan i 
sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostads bebyggelse i nordost 
och sydost. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). Fastighets HB Aron 
har 2017-05-23 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Banken 1 
i centrala Båstad. Intressenten ansöker om ändring av fastighetens byggrätt till 
handelslokaler i hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering 
undertill. Fastighets HB Aron vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna 
hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och 
samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt 
producerad frukt och grönt, butikslokaler och cafä med uteservering. Marken är 
i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd om 3,5 
respektive 5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs 
Köpmansgatan ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Detaljplan, 1419, 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

vann laga kraft 1986-10-15. För att underjordiskt garage, lokaler för 
centrumverksamhet (tex handel) samt bostäder på övervåning ska kunna 
uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla N ermark, daterad 2017-08-14. 
1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 
i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planchef Olof Sellden och samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar 
ärendet. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 
i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Sida 

10 av 34 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

shl ~ 
" 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Datum:: 2017-08-14. 
Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000685/2017 - 315 

Till: Kommunstyrelen 

Detaljplan för för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län -
Begäran om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 i Båstad får upprätts 

samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av Köpmansga
tan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostads bebyggelse i nordost och sydost. 
Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet 

/ / .... 
0 ,/ / 

/ ( ST~REN 

/ 
/ 

10 

19 LAXEN 

23 

Fastighets HB Aron har 2017-05-23 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Ban
ken 1 i centrala Båstad. 

170814\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\c 
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Intressenten ansöker om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan 
samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill. 

Fastighets HB Aron vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt 
stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både 
livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och cafä med 
uteservering. 

Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd om 3,5 respektive 
5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs Köpmansgatan ska vara tillgänglig 
för allmän gångtrafik. Se nedanstående bild. Detaljplan, 1419, vann laga kraft 1986-10-15. 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1419 

För att underjordiskt garage, lokaler för centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på 
övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras. 
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Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1419 som vann laga kraft 1986-10-15. 

Planförslaget med handel (centrumverksamhet) har stöd i både inriktningsdokument för Bå
stad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008). 

Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av lerig/ sandig morän. Några kända föroreningar finns ej. 

Planområdet berörs av riksintressena Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms dock förenligt med riksintressena ef
tersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för 
kulturmiljö och ingår även länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under "Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer" samt kulturmiljöstråk "Per Albin-linjen" (LST 2007). Planområdet berörs ej av 
det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet (KF 2008) men ingår i Bevarandeprogram, anta
get av kommunfullmäktige 1997. 

Planområdet är beläget inom RAÄ Båstad 24:1,medeltida stadsområde (cirka 450-350 m stort) 
med förmodat kulturlager från det medeltida Båstad. Dock finns inga kända fornlämningar 
registrerade inom planområdet. 

Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av Riksintresse naturvård. 

Planområdet omfattas ej av strandskydd. 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 

Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 

Aktuellt 
För att underjordiskt garage, lokaler för centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på 
övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras. 

Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående "Konsekvenser av beslut" föreslår Sam
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även uppställda 
fordon. Fler arbetstillfällen kommer att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation 
av attraktiva centrumlokaler, bostäder samt ett underjordiskt garage bedöms leda till ett 
positivt inslag i miljön och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
Dessutom innebär byggnationen förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad 
vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjand av mark. 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner", samt "Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner" kan uppfyllas. En byggnation av 
underjordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå kommer att ske genom 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande 
av mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva lokaler för 
centrumverksamhet kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 

Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detljplanen bedöms 
innebära att ett 30-tal nya arbetstillfällen kommer att skapas förutom de 25 personer som ICA 
Gamlegården redan sysselsätter idag. Dessutom innebär utbyggnaden förtätning på redan i 
anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark Planområdet är även beläget 
kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra centrumverksamhet samt bostäder i centrala 
Båstad. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 

Barn konsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas 
nödvändig. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till : 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Sven-Inge Granlund, Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

samband med planarbetet om sådan bedöms vara 

1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Olof Sellden-planchef, Kristina Bell-översiktsplanerare, 
Roger Larsson-stadsarkitekt, Fredrik Jönsson -tf teknik & servicechef, Mårten Sällberg-miljö
och hälsoskyddsinspektör 
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ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 194 Dnr KS 000719/2017 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 
- Begäran om planbesked 

11av34 

Beskrivning av ärendet Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u
område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt mer attraktiv för 
verksamheter som kan befolka platsen under stora delar av dygnet behöver 
detaljplanen ses över avseende prickmark och u-område. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-06-21. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd 
får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljö
konsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-21 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000719 /2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun - Planbesked 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 

1 (3) 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att mar
ken ska bli lättare att nyttja och på så sätt mer attraktiv för verksamheter som kan befolka 
platsen under stora delar av dygnet behöver detaljplanen ses över avseende prickrnark och u
område. 

Bakgrund 
Planområdet ligger vid Båstads entre och avgränsas av Inre kustvägen, Hallandsvägen och 
järnvägen. 

Planområdets läge 
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2 (3) 

Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. När detalj
planen togs fram var det under tidspress på grund av vägdragning mm till det nya stationslä
get. Därför gjordes inte någon djupare utredning av befintliga ledningars exakta läge utan istäl
let lades ett brett u-område ut. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt mer at
traktiv för verksamheter som kan befolka platsen under stora delar av dygnet behöver detalj
planen ses över avseende prickmark och u-område. 

Aktuellt 
Kommunens ambitioner är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som 
befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entre 
till tätorten. Området begränsas dock kraftigt av prickmark och ett brett u-område. 

Ett genomförande skapar ny exploaterbar verksamhetsmark närmare än 300 m från kollektiv
trafik och planen ges därför prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista i enlighetmed 
kommunstyrelsens planprioritering. Då detaljplanen inte omfattar allmän platsmark eller på 
något annat sätt utgör ett stort allmänt intresse bör planen kunna handläggas med förenklat 
standardförfarande och då kunna antas under våren 2018. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen innebär möjlighet att bättre nyttja planområdet bland annat 
för besöksintensiv verksamhet. En sådan verksamhet kan befolka platsen under en stor del av 
dygnet och kan komplettera utbudet på Entre Båstad. 

Verksamhet 
Planarbetet inordnas i planavdelningens prioriteringslista. 
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Ekonomi 
Kostnaden för planläggningen läggs på markpriset vid försäljning. 

M i ljökonsekvensa na lys 
Planen bedöms inte medföra betydande miljökonsekvenser då området redan idag är planlagt 
och nu aktuell planändring endast medför mindre justeringar. 

Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
Per Sellden, exploateringsingenjör 

Samråd har skett med: 
Planchef, exploateringsingenjör 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esd atu m Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 195 Dnr KS 001447 /2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning 
av projektet 

12 av 34 

Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 
2016-03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. Exploatören har även 
kompletterat förslaget med en illustration som visar hur området kan utformas 
med befintlig bensinmack kvar. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-07-04. 
Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll KS 2017-05-03 § 127. 
Bilaga 2. Situationsplan 2017-03-14. 
Bilaga 3. PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. 
Bilaga 4. Situationsplan 2017-06-27. 
Bilaga 5. Perspektivbilder med bensinmacken kvar. 

1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att utformning enligt bilaga 2 blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar 
i framtiden. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg, planarkitekt Henrik Eliasson och 
planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Thomas Andersson (L) med bifall från Christer de la Motte (M) och Gösta 
Gebauer (C): Det omarbetade förslaget kan inte ligga till grund för fortsatt 
detaljplandearbete. Det avviker fortfarande alltför mycket mot det upprättade 
planavtalet. Planen måste ha en förtätning av flerbostadshus företrädesvis 
hyresrätter. 

Bo Wendt (BP) och Ingela Stefansson (S) : Återremiss med yrkande om att 
förvaltningen utreder om det är möjligt att avtala om upplåtelseform. 

Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Återremittera ärendet med yrkande om att förvaltningen utreder om det är 
möjligt att avtala om upplåtelseform. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 13 av 34 

KS § 196 Dnr KS 000837 /2017 - 200 

Överlåtelse och försäljning av fastigheten Östra Karup 6:10 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har upprättat en detaljplan för Östra Karup 6:7 vilken plan 
vunnit laga kraft och under innevarande år av kommunen byggts ut med 
infrastruktur. Planen innefattar totalt 4 7 tomter för småhus och två områden 
för flerfamiljshus, varav kommunen äger 41 småhustomter och ett område för 
flerfamiljshus. Företrädare för kommunen har fört en dialog med ett antal 
intressenter om området för flerfamiljshus. I denna dialog har Gösta Bengtsson 
Fastighets AB på ett konkret och genomarbetat sätt förklarat sig intresserad av 
att bebygga kommunens område för flerfamiljshus, fastigheten Östra Karup 
6:10, och bygga ut fastigheten med hyreslägenheter, totalt 24 lägenheter varav 
i en första etapp med 8 lägenheter. Mot bakgrund härav har bilagda 
köpekontrakt upprättats. Fastigheten Östra Karup 6:10 omfattar 5.855 kvm. 
Bolaget kommer att bilda ett helägt dotterbolag som kommer att förvalta och 
upplåta lägenheterna. I köpekontraktet redovisas den tilltänkta byggnationen. 
Avsikten är att byggnationen av etapp 1 påbörjas innevarande år. Köparen har 
att då att fullfölja vad som regleras i köpekontraktet samt att därutöver erlägga 
avgifter för va, el, fiber och avgifter till gemensamhetsanläggningen för allmän 
plats inom planområdet. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från t.f. exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 
2017-08-07. Bilaga 1. Köpekontrakt. 

Fastigheten Östra Karup 6:10 överlåts och försäljs till Gösta Bengtsson 
Fastighets AB för en köpeskilling om enmiljonåttahundratusen (1.800.000) 
kronor och i övrigt på de villkor som regleras i köpekontrakt undertecknat 
av köparen 2017-08-03. 

T.f. exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Samtliga ledamöter bifaller liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastigheten Östra Karup 6:10 överlåts och försäljs till Gösta Bengtsson 
Fastighets AB för en köpeskilling om enmiljonåttahundratusen (1.800.000) 
kronor och i övrigt på de villkor som regleras i köpekontrakt undertecknat 
av köparen 2017-08-03. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-07 
Handläggare: Per Sellden 

Dnr: KS 000837 /2017 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Överlåtelse och försäljning av kommunens fastighet Östra Karup 6:10 

Förslag till beslut 

Fastigheten Östra Karup 6:10 överlåtes och försäljs till Gösta Bengtsson Fastighets AB för en 
köpeskilling om enmiljonåttahundratusen (1.800.000) kronor och i övrigt på de villkor som 
regleras i köpekontrakt undertecknat av köparen 2017-08-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har upprättat en detaljplan för Östra Karup 6:7 vilken plan vunnit laga kraft 
och under innevarande år av kommunen byggts ut med infrastruktur. Planen innefattar totalt 
47 tomter för småhus och två områden för flerfamiljshus, varav kommunen äger 41 
småhustomter och ett område för flerfamiljshus. Företrädare för kommunen har fört en dialog 
med ett antal intressenter om området för flerfamiljshus. I denna dialog har Gösta Bengtsson 
Fastighets AB på ett konkret och genomarbetat sätt förklarat sig intresserad av att bebygga 
kommunens område för flerfamiljshus, fastigheten Östra Karup 6:10, och bygga ut fastigheten 
med hyreslägenheter, totalt 24 lägenheter varav i en första etapp med 8 lägenheter. Mot 
bakgrund härav har bilagda köpekontrakt upprättats. Fastigheten Östra Karup 6:10 omfattar 
5.855 kvadratmeter. Bolaget kommer att bilda ett helägt dotterbolag som kommer att förvalta 
och upplåta lägenheterna. I köpekontraktet redovisas den tilltänkta byggnationen. Avsikten är 
att byggnationen av etapp 1 påbörjas innevarande år. Köparen har att då att fullfölja vad som 
regleras i köpekontraktet samt att därutöver erlägga avgifter för va, el, fiber och avgifter till 
gemensamhetsanläggningen för allmän plats inom planområdet. 

Ekonomi 
Köpeskillingen baseras på den taxa för område och tomter kommunen tidigare beslutat om. 

Kommunledningskontoret 
Per Sellden, t.f. exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Gösta Bengtsson Fastighets AB 
Exploateringsingenjören 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Köpekontrakt 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 197 Dnr KS 000903/2017 - 200 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:9 

14 av 34 

Beskrivning av ärendet Eraora AB driver verksamhet genom sitt dotterbolag, Beslag Design AB, i 
Båstad sedan många år och dess verksamhet har utvecklats väl över tid. Bolaget 
har prövat olika alternativ för utveckling av sitt lokalbehov och skissat på olika 
lösningar i syfte att tillskapa en byggnad med en attraktiv fasad i stadsmiljön 
invid Båstads nya järnvägsstation som samtidigt tillgodoser verksamhetens 
krav på funktionalitet och utvecklingsmöjlighet. Bolaget har nu presenterat en 
skiss på hur byggnaden kan utformas i den centrala miljö av Båstad som 
överlåtelseområdet utgör. I enlighet med vad som regleras i köpekontraktet 
tillträder bolaget fastigheten först när bygglov erhållits för utbyggnaden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från t.f. exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 
2017-08-29. Bilaga 1. Köpekontrakt. 

Del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, ca 7.000 kvadratmeter, överlåts och försäljs 
till Eraora AB för en köpeskilling om enmiljonfemhundraåttiosextusen 
(1.586.000) kronor och i övrigt på de villkor som regleras i köpekontrakt 
undertecknat av bolaget 2017-08-29. 

T.f. exploateringsingenjör Per Sellden föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, ca 7.000 kvadratmeter, överlåts och försäljs 
till Eraora AB för en köpeskilling om enmiljonfemhundraåttiosextusen 
(1.586.000) kronor och i övrigt på de villkor som regleras i köpekontrakt 
undertecknat av bolaget 2017-08-29. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-29 
Handläggare: Per Sellden 

Dnr: KS 000903/2017 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (1) 

1. Del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, ca 7.000 kvadratmeter, överlåtes och försäljs till Eraora 
AB för en köpeskilling om enmillionfemhundraåttiosextusen (1.586.000) kronor och i övrigt på 
de villkor som regleras i köpekontrakt undertecknat av bolaget 2017-08-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Eraora AB driver verksamhet genom sitt dotterbolag, Beslag Design AB, i Båstad sedan många 
år och dess verksamhet har utvecklats väl över tid. Bolaget har prövat olika alternativ för 
utveckling av sitt lokalbehov och skissat på olika lösningar i syfte att tillskapa en byggnad med 
en attraktiv fasad i stadsmiljön invid Båstads nya järnvägsstation som samtidigt tillgodoser 
verksamhetens krav på funktionalitet och utvecklingsmöjlighet. Bolaget har nu presenterat en 
skiss på hur byggnaden kan utformas i den centrala miljö av Båstad som överlåtelseområdet 
utgör. I enlighet med vad som regleras i köpekontraktet tillträder bolaget fastigheten först när 
bygglov erhållits för utbyggnaden. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Utbyggnaden medför att kommunen som väghållare har, i anslutning till bolagets i 
anspråktagande av överlåtelseområdet, att förbättra en mindre lokalgata, ca 350 kvadratmeter 
total gatu-yta. 

Kommunledningskontoret 
Per Sellden, T.f. exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Eraora AB, Exploateringsingenjören, Teknik och service, Ekonomichefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt 

J)r 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 198 Dnr KS 000720/2017 - 380 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad 
brygga på Östra piren i Torekov 

15 av 34 

Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 
förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBS framför att de ger bidrag för 
majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra investeringen. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas 
av kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-06-29. 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande 
ritningar. 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 
byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Christer de la Matte (M), Helena Stridh (BP) och Ingela Stefansson (S): Bifall. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor 
samt byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-29 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000720/2017 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt byggnation av två 
nya betongbryggor vid Torekovs strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs 
hamns östra pir under förutsättning att extern finansiering erhålls. 

Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta donations-/gåvoavtal, 
vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från Torekovs turist- och badförening. 

Sammanfattning av ärendet 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med förslag på tre nya 
betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara tillgänglighetsanpassad med ramp. 
TTBS framför att de ger bidrag för majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas av 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Utveckling av strandområdet och tillhörande serviceanläggningar vid Torekovs strand har 
varit föremål för diskussioner och politiska beslut under de senaste åren. Under 2013 
beslutades bland annat att befintliga bryggor vid norra stranden skulle rivas och ersättas med 
en ny (dnr 1199 /11-412). I kommunens investerings budget avsattes då också medel för 
finansiering. En förutsättning var att viss del av finansiering utgjordes av gåva/sponsring. 
Projektet kom så pass långt att åtgärden anmäldes till Länsstyrelsen och ritningar togs fram för 
föreslagen brygga. Projektet blev dock aldrig av bland annat på grund av avsaknad av 
finansiering när inga externa bidrag erhölls samt för att investeringen togs bort från 
kommunens investeringsbudget. 

Befintliga bryggor har en dålig standard. Bryggorna är också utformade på så vis att den 
kustparallella strömningen begränsas. 

Aktuellt 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse daterad 2017-06-19 med 
tillförande följebrev samt illustrationer och ritningar (bilaga 1). TTBF framför förslag på en 
omfattande satsning för strandområdet i Torekov. Förslaget innefattar rivning av två befintliga 
bryggor och uppförande av två nya bryggor på samma plats samt en handikappsanpassad 
brygga utmed Östra piren. Föreslagna bryggor är utformade av betong med en likartad 
konstruktion som övriga bryggor som byggts inom kommunen de senare åren. TTBS framför i 
bilagt brev att de ger bidrag till majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen, se vidare ekonomi nedan. Bakgrund och föreslagna åtgärder beskrivs vidare i 
bilaga 1. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Anläggande av bryggor enligt det förslag som framförs av TTBF ökar attraktiveten för boende 
och besökande i Torekov. Bryggorna kommer ha en bättre funktionalitet, högre standard och 
även vara såväl längre och bredare än befintliga bryggor. Tillsammans med en 
tillgänglighetsanpassad brygga utmed Östra piren ökar också tillgängligheten avsevärt. 

Ekonomi 
I innevarande års budget finnns 100 tkr avsatta för bryggor i Torekov och för 2018 finns 400 
tkr, vilket ger totalt 500 tkr. Någon kalkyl för det projektet som föreslås av TTBF har inte 
gjorts, men en grov uppskattning av den samlade kostnaden för alla tre bryggor bedöms till 5-8 
mkr. TTBS redogör för ett finansieringsförslag i sin skrivelse, vilket innebär att Båstads 
kommun finansierar projektet med 500 tkr och resterande kostnader som krävs för att 
genomföra projektet anslås av TBSS. 

Med föreslagen åtgärd och finansiering kommer Båstads kommun inte att behöva utföra 
reinvesteringar /underhållsåtgärder på de befintliga bryggorna. De nya bryggorna kommer att 
utföras som betongkonstruktioner, vilket kräver minimimalt med insatser för drift och 
underhåll. Den planerade tillgänglighetsanpassade bryggan vid östra piren kan dock kräva 
regelbundet underhåll i form av borttagning av alger på rampen. Driftskostnaderna för de 
planerade åtgärder bedöms inledningsvis inrymmas inom befintlig driftbudget. 

Barnkonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ökar tillgänglighet till hav, bad, krabbmete etc och bidrar till ökat utbud 
för fri tidsaktiviteter och rekreation för barn och ungdomar. Barn och ungdomar bedöms 
därmed påverkas positivt av beslutet. 

M iljökonsekvensa na lys 
Föreslagna åtgärder kommer utföras i ett vattenområde. Åtgärderna kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen och i den mån det bedöms att det är en tillståndspliktig vattenverksamhet 
kommer tillståndsansökan att upprättas och prövas av mark- och miljödomstolen. 

Teknik och service 
Ingemar Lundström, Projekt- och utredningsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Torekov turist och badförening 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande ritningar. 

Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
Kommunchef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 199 Dnr KS 001467 /2015 - 300 

lnriktningsdokument för Förslövs utveckling 
- Beslut om budget 

16 av 34 

Beskrivning av ärendet Avsatt budget för att upprätta inriktningsdokument för Förslöv har inte kunnat 
hållas. För att färdigställa inriktningsdokumentet behövs ett tillskott på 83 000 
kr. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-06-22. 
Kostnadsuppskattning lnriktningsdokument för Förslöv, 2017-06-14. 

Avsätta 83 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att finansiera 
färdigställandet av Inriktningsdokument för Förslöv. 

Förvaltningens förslag avslås. 

Planarkitekt Emma Johansson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg 
föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M), Christer de la Motte (M), Thomas Andersson (L) och 
Uno Johansson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot förvaltningens 
förslag. Efter framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen 
bifallit arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla förvaltningens förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson [BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist [BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

UlfJiewertz [M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningens förslag avslås. 

Sida 

17 av 34 

Reservation Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 18 av 34 

KS § 200 Dnr KS 000439/2017 - 300 

Svar på väckt ärende från Centerpartiet - lnriktningsdokument 
för Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet väckte ärende för framtagande av ett inriktningsdokument för 
Västra Karup vid kommunstyrelsen 2017-04-18. Partiet skriver "För att möta 
såväl framtidsplaner, ideer och oro föreslår vi att Inriktningsdokument Västra 
Karup prioriteras i närtid". 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2017-06-21. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad vid KS au 2017-04-18, angående 
Inriktningsdokument Västra Karup. 

Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete 
med ny översiktsplan. 

Gösta Gebauer (C) och Christer de la Matte (M): Bifall till Centerpartiets 
yrkande. 

Bo Wendt (BP): Bifall till liggande förslag. 

Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit liggande förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete 
med ny översiktsplan. 

Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-21 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000439 /2017 - 300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på väckt ärende - lnriktningsdokument för Västra Karup 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1 (1) 

1. Västra Kamps utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny översiktsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet väckte ärende för framtagande av ett inriktningsdokument för Västra Karup vid 
kommunstyrelsen 2017-04-18. Partiet skriver "För att möta såväl framtidsplaner, ideer och 
oro föreslår vi att Inriktningsdokument Västra Karup prioriteras i närtid''. 

Aktuellt 
Västra Karup har ett aktivt byaråd som 2015-03-13 lämnade in Framtidsvision Västra Karup 
och 2017-03-13 lämnade de in ett dokument innehållandes förslag på vandrings och cykelleder 
som ansluter till Västra Karup. Förvaltningen anser att dessa båda dokument är väl 
genomarbetade och utgör ett gott underlag till arbetet med översiktsplanen. 

Det pågår inte bara ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan, utan även underlag till 
denna håller på att utarbetas. Utbildningsnämnden är mitt i ett arbete om hur kommunens 
skolstruktur ska se ut i framtiden, det handlar bl.a. om antal skolor och placeringen av dem. 
Vård och Omsorgsnämnden genomlyser sin verksamhet som utgångspunkt för att komma till 
rätta med ekonomin men också för att arbeta fram en framtidsstrategi för verksamheten. 
Västra Karup i likhet med hela kommunen i övrigt berörs av alla dessa uppdrag. 

Skälet till att Inriktningsdokument för Grevie, Båstad och Förslöv tagits fram är att de tre 
orterna starkt påverkats av ny dragning av järnvägen. I Båstad och Förslöv har nya stationer 
etablerats, i Grevie och Förslöv har den barriär som järnvägen inneburit försvunnit. I Västra 
Karup har inte några större strukturella förändringar genomförts och förvaltningen kan i 
dagsläget inte heller se framtida betydande omdaningar av samhället. Planeringen av 
utvecklingen av Västra Karup hanteras lämpligen i kommande översiktsplan där byarådets 
framtidsvision är ett mycket viktigt inspel. 

En samlad bedömning från förvaltningen är att utvecklingen av Västra Karup lämpligast tas 
upp i pågående arbete med översiktsplan, inte i ett Inriktningsdokument. 

Samhällsbyggnad 
Olof Sellden, Planchef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad vid KS au 2017-04-18, angående Inriktningsdokument 
Västra Karup. 
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IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 201 Dnr KS 001286/2002 - 261 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende 
fastigheten Citadellet 1 (PostNords lokaler) 

19 av 34 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler 
på Citadellet 1 med adress Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är 
att PostN ord vill förkorta förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för 
tre år samt att hyran ska betalas månadsvis istället för kvartalsvis. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2017-07-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring. 
Bilaga 2. Förslag till tilläggskontrakt med förändrade hyresvillkor. 

1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av PostNords hyreskontrakt godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 
underteckna föreliggande hyreskontrakt. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av PostNords hyreskontrakt godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 
underteckna föreliggande hyreskontrakt. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

bw ff 
. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-07-04 
Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS 001286/2002 - 261 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende fastigheten 
Citadellet 1 (PostNords lokaler) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av PostNords hyreskontrakt godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att underteckna 
föreliggande hyreskontrakt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler på Citadellet 1 
med adress Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är att PostNord vill förkorta 
förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för tre år samt att hyran ska betalas 
månadsvis istället för kvartalsvis. 

Teknik och service 
Sofia Boivie, Fastighetsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Sofia Boivie, Elisabet Edner 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring 
Bilaga 2. Förslag till tilläggskontrakt med förändrade hyresvillkor 

Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
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ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 20 av 34 

KS § 202 Dnr KS 000362/2017 - 380 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

Beskrivning av ärendet 2017-06-07 fattade kommunstyrelsen beslut om att bevilja en engångs
ersättning om 250 tkr till Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening för att skapa 
förutsättningar för föreningen att överta badanläggningen. Engångs
ersättningen finansieras enligt beslutet av de budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande. Vidare innehöll beslutet ett uppdrag åt 
förvaltningen att ta fram erforderligt överlåtelseavtal, vilket nu är gjort 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 
förslag 

Yrkande 

Beslut 

och hanteras i detta ärende. 

Tjänsteskrivelsen från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, 
daterad 2017-08-15. 
Protokollsutdrag KS 2017-06-07, § 154. 
Skriftligt medgivande från markägarna om arrendeavtal med Ängelsbäcks
Segelstorps Badförening. 
Överlåtelseavtal. 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat överlåtelseavtal. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen 
i uppdrag att underteckna bifogat överlåtelseavtal. 
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utbetala engångsersättning, enligt kommun
styrelsens beslut 2017-06-07 när bifogat överlåtelseavtal är behörigt 
undertecknat. 

Samtliga ledamöter bifaller liggande förslag 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat överlåtelseavtal. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen i 
uppdrag att underteckna bifogat överlåtelseavtal. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att utbetala engångsersättning, enligt kommun
styrelsens beslut 2017-06-07 när bifogat överlåtelseavtal är behörigt 
undertecknat. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum:: 2017-08-15. Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000362/2017 - 380 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat överlåtelseavtal. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen i uppdrag 

att underteckna bifogat överlåtelseavtal. 
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utbetala engångsersättning, enligt kommunstyrelsens 

beslut 2017-06-07 när bifogat överlåtelseavtal är behörigt undertecknat. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-06-07 fattade kommunstyrelsen beslut om att bevilja en engångsersättning om 250 tkr 
till Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening för att skapa förutsättningar för föreningen att överta 
badanläggningen (bilaga 1). Engångsersättningen finansieras enligt beslutet av de budgeterade 
medel som står till kommunstyrelsens förfogande. Vidare innehöll beslutet ett uppdrag åt för
valtningen att ta fram erforderligt överlåtelseavtal, vilket nu är gjort och hanteras i detta 
ärende. 

Bakgrund 
Ärendet att överlåta badanläggningen i Segelstorp till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
hanterades ursprungligen i samma ärende (Dnr KS 000088/14-380)som hanterade överlåtan
det av badanläggningen i Torekov till Torekovs Bad- och turistförening (vilket nu är helt avkla
rat). Ärendet delades upp i två ärenden eftersom markägare/arrendefrågan i Segelstorp inte 
var utredd samtidigt som "Torekovsärendet" ville fortskrida. Föreningen har nu kommit över
ens med markägarna (Ängelsbäcks Bysamfällighet) gällande arrendet och markägarna har givit 
sitt skriftliga medgivande till att föreningen övertar kommunens nyttjanderätt till marken (Bi
laga 2). 

Aktuellt 
Överlåtelseavtal (bilaga 3)är framtaget och avstämt med ordföranden i Ängelsbäcks
Segelstorps Badförening och saknar endast kommunstyrelsens godkännande. När överlåtelse
avtalet är behörigt undertecknat övergår ägandet av badanläggningen i sin helhet till Ängels
bäcks-Segelstorps Badförening. 

Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
Ängelsbäcks Bysamfällighet 

17081 5\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \sg ff 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Protokollsutdrag från 2017-06-07 
2. Skriftligt medgivande från markägarna om arrendeavtal med Ängelsbäcks-Segelstorps 

Badförening 
3. Överlåtelseavtal 

Samråd har skett med: 
Ordföranden i Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 203 Dnr KS 000594/2017 - 600 

Översyn och revidering 2017 av Kulturprogram 
för Båstads kommun 

21av34 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen samt tydliggöra den långsiktiga inriktningen av 
kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Förslag till reviderat kulturprogram, daterat 2017-06-19. 

Christer de la Motte (M), Ingela Stefansson (S), Helena Stridh (BP), Thomas 
Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall. 

Kommunstyrelsen fö reslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat kulturprogram för Båstads kommun antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram 

Sida 

22 av 34 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 
vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energiprogram. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 
2017, § 132, att återremittera ärendet. 

Underlag till beslutet Reviderat miljö- och energiprogram, daterat 2017-08-30. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Dnr KS 000475/2017 - 700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

Sida 

23 av 34 

Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat grunden för Vård- och omsorgsprogrammet 2013. Programmet har 
setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är 
att presentera den politiska viljeinriktningen för vård och omsorgsarbetet i 
Båstads kommun. Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017, § 131, beslutat 
att återremittera ärendet. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Reviderat vård- och omsorgsprogram, daterat 2017-08-14. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



( 

( 

l,ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Vård- och omsorgs
nämndens förslag 

Arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2017-09-06 24 av 34 

KS § 206 Dnr KS 000673/2017 - 700 

Nytt gruppboende enligt LSS 

Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende LSS (lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade)om 5-6 platser. Inom en femårsperiod 
har vi nu skrivna i kommunen fyra personer som anses vara i behov av 
gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har antagit ett hårdare regelverk 
för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla tillbaka på 
kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad 
inflyttning till kommunen kan också ge fler personer med behov av 
gruppboende LSS. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29, § 62, med 
tillhörande tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl. 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja planeringen av nytt 
gruppboende enligt LSS. 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för nybyggnation 
av gruppboende enligt LSS. 

Helena Stridh (BP), Christer de la Motte (M) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunsfyrelsen beslutar: 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för nybyggnation 
av gruppboende enligt LSS. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000063/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Redovisning av behov av nytt gruppboende LSS 

Förslag till beslut 
Värd- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Redovisning av nytt gruppboende LSS godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 planera för nytt gruppboende LSS. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade)om 5-6 platser. Inom en femårsperiod har vi nu skrivna i kommunen 
fyra personer som anses vara i behov av gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har anta
git ett hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla till
baka på kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till 
kommunen kan också ge fler personer med behov av gruppboende LSS. 

Bakgrund 
I dagsläget finns Aromagården l Båstad med fem gruppboende platser och Myllefallet i Förslöv 
med två gruppboendeplatser och tre som har personlig assistans. På Myllefallet finns det ett 
politiskt beslut på att de som bor där med personlig assistans ska få bo kvar (se bilaga) En möj
lighet att bygga utAromagården med en plats har varit uppe för diskussion men inte blivit av. 
Försäkringskassan blir också allt hårdare i sina bedömningar av beviljandet av personlig assi
stans vilket faller tillbaka på kommunens insatser. De som idag får avslag på personlig assi
stans och tidigare haft det beviljat, har oftast så stort omvårdnads behov att de inte kan bo själv 
i egen bostad med punkt insatser utan kräver personal dygnet runt för att uppnå goda lev
nadsvillkor. Generellt kan man se att Båstads kommun har få grupp boendeplatser LSS. 

Aktuellt 
Målet för personer med funktionshinder är att de skall ha möjlighet att leva och bo så likt 
andra människor som möjligt, det vill säga i en fullvärdig bostad som är den enskildes privata 
och permeneta hem och som inte har en institutionell prägel. De som omfattas av LSS och har 
behov av gruppboende plats enligt bedömning skall den enskilde tillförsäkras goda levnads
villkor (se bilaga Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS). 
I dagsläget finns ingen ledig gruppboendeplats, LSS. Inom en femårsperiod finns det fyra per
soner som kan vara av behov av bostad med särskild service för vuxna, LSS. Boendet bör ut
formas så att det passar in i det ordinära bostadsbeståndet i en miljö som ger förutsättningar 
för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet, förslagsvis Båstad. Förvaltningen kommer att ta 
fram ett ramprogram för gruppboende LSS innan igångsättning av projektering av ny gruppbo
stad LSS. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett 
gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka de lokala ambitionerna är. 
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Verksamhet 
Det övergripande målet är att den enskilde skall kunna leva som andra, trots sitt 
funktionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäller 
för jämnåriga som inte har funktionshinder. Den enskilde skall kunna skapa sig ett värdigt liv, 
så likt andra människors liv som möjligt i gemenskap med andra. 

Ekonomi 
Ha en planering inom en 5-års period i vård och omsorgs kommande budget för ett 
gruppboende LSS, både vad det gäller investering och drift av 5-6 plater. Att inte ha en 
planering kan innebära dyrare lösningar som att bemanna upp med personal dygnet runt i 
väntan på ledig plats eller köpa plats av annan verkställare än egna kommunen. 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 

Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Myllefallet i Förslöv Dnr: VN 000049 /2016-700 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
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iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 25 av 34 

KS § 207 Dnr KS 000440/2017 - 900 

Utredning gällande HR-servicecenter 

Beskrivning av ärendet Idag hanteras Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner genom 
ett gemensamt löne- och pensionscentra (HR-servicecenter, kallat HRSC) i 
Helsingborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag 
att utreda konsekvenser och kostnader för kommunen om avtalet med HR
servicecenter sägs upp samt också utreda vilka funktioner som berörs. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Marianne Malm, daterad 2017-08-08. 
Bilaga 1. Sammanställning av antalet lönespecifikationer. 
Bilaga 2. Antalet lönespecifikationer per verksamhetsområde januari-juli 2017. 
Bilaga 3. Finansiella effekter vid återtagande. 
Bilaga 4. Kalkyl. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inte säga upp samverkansavtalet 
med HR-servicecenter vilket innebär en ny avtalsperiod till och med 2022-02-
28 med 18 månaders uppsägningstid (senast 2020-08-31). 

1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågår. 
2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service Leve! Agreement). 
3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat så att det är möjligt 
att följa upp politiskt. 
4. Det konkretiserade utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågår. 

2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service Leve! Agreement). 

3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat så att det är möjligt 
att följa upp politiskt. 

4. Det konkretiserade utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-08 
Handläggare: Marianne Malm 

Dnr: KS 000440/2017 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utredning gällande HR-servicecenter 

Förslag till beslut 

1 (6) 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inte säga upp samverkansavtalet 
med HR-servicecenter vilket innebär en ny avtalsperiod till och med 2022-02-28 med 18 
månaders uppsägningstid (senast 2020-08-31). 

Sammanfattning av ärendet 
Idag hanteras Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner genom ett gemensamt 
löne- och pensionscentra (HR-servicecenter, kallat HRSC) i Helsingborg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser och 
kostnader för kommunen om avtalet med HR-servicecenter sägs upp samt också utreda vilka 
funktioner som berörs. 

Ett återtagande bedöms öka den årliga kostnaden med ca 565 000 kr jämfört med nuvarande 
budget. Utöver den årliga kostnadsökningen bedöms det krävas ca 910 000 kr för rekrytering 
av personal samt projektledning för återtagandet. Vi behöver därför öka den årliga budgeten 
med ca 1475 000 kronor år 2018 (engångskostnad+ årlig kostnad) och med ca 565 000 från 
2019 och framåt. 

Ett återtagande kräver nyrekrytering av personer med bred kompetens och erfarenhet av 
lönehantering, systemförvaltning och pension. För närvarande är det mycket svårt att 
rekrytera dessa yrkesgrupper. På grund av en ökad sårbarhet i en liten kommun går det inte 
att anställa personer utan kompetens och erfarenhet och då begränsas också urvalet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de huvudsakliga fördelarna med ett återtagande som vi 
bedömer det är närhet och flexibilitet. De huvudsakliga nackdelarna med ett återtagande är 
högre kostnader samt ökad sårbarhet med driftsosäkerhet och sämre arbetsmiljö som följd. 

För närvarande bedrivs ett gemensamt utvecklingsarbete med HRSC och de sex 
kundkommunerna. Arbetet går in i sin mest intensiva fas i september och beräknas hålla på till 
och med december. Stort fokus ligger på att 

• Förstärka kvaliteten 
• Öka effektiviteten 
• Vidareutveckla servicen och tillgängligheten 
• Öka enhetligheten i arbetssätt och effektivisera för att nå allt lägre kostnader 
• Förbättra och förädla prissättningen 
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Avgränsningar 
Mot bakgrund av rapportens omfattning behöver vissa avgränsningar göras: 

Avseende nuvarande och framtida ekonomiska beräkningar omfattas endast nuläget och den 
omedelbara konsekvensen vid ett återtagande. Därmed har ingen beräkning genomförts 
avseende eventuella prisreduceringar hos HR-servicecenter i framtiden och inte heller 
ekonomiska konsekvenser för Båstads Kommun över en längre tidsperiod. Det enda 
undantaget är skillnaden mellan det första och andra året vid ett återtagande vilket beskrivs 
för att visa att effekten från engångskostnader endast påverkar det första årets budget. 

Bakgrund 
Sedan mars 2014 hanteras Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner genom 
ett gemensamt löne- och pensionscentra (HR-servicecenter, kallat HRSC) i Helsingborg. De sex 
kommuner som tecknade samverkansavtal är Båstad, Ängelholm, Höganäs, Svalöv, Åstorp och 
Helsingborg. Syftet med samverkan är att minska sårbarheten i den enskilda kommunen samt 
att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Vidare förväntas samverkan ge 
stordriftsfördelar som ska komma alla samverkande kommuner till del. 

Avtalets giltighetsperiod är 2014-03-01-2019-02-28 och vardera samverkanskommun har 
rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande senast 18 månader före avtalstidens utgång. 
Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet med tre år i sänder med samma uppsägningstid. 

Aktuellt/Nuläge 
HRSC svarar för löne- och pensionshantering samt systemförvaltning för Båstads Kommun och 
fem andra kommuner. Totalt hanterar centrat löpande ca 24 000 lönespecifikationer per 
månad. 

HRSC är en självständig enhet inom stadsförvaltningen i Helsingborgs Stad. Centrat tillhör HR
organisationen med en egen enhetschef och HR-direktören i Helsingborgs Stad som högste 
chef. 

HRSC består i dagsläget av lönespecialister, pensionshandläggare och systemförvaltare. Utöver 
dessa yrkesgrupper finns även utbildare/utvecklare, kommunikatör, löneekonom, två 
sektionschefer och enhetschef. 

Som grund för samarbetet finns ett samverkansavtal. Som bilaga till avtalet finns 
tjänstebeskrivningar som klargör gränssnittet mellan HRSC och kundkommunerna. 
Tjänstebeskrivningarna utgör grunden för hur samarbetet och ansvaret fördelas mellan 
kommunerna och centrat. 

Prissättningen är en fast summa per lönespecifikation och kostnaden fastställs utifrån antalet 
lönespecifikationer i kommunen. För närvarande är det fastställda priset per lönespecifikation 
olika mellan kommunerna. Prismodellen bygger på självkostnadsprincipen. 

Samarbetsmodellen/styrmodellen som används just nu bygger på två nivåer. På den 
strategiska nivån (ägarråd) deltar HR-cheferna från respektive kommun samt enhetschef från 
HRSC. HR-direktören från Helsingborgs Stad är sammankallande. I ägarrådet avhandlas 
exempelvis framtida behov, uppföljning av resultat, servicenivåer, kundnöjdhet med mera. 

På den operativa nivån (operativa rådet) deltar utsedda personer från respektive kommuns 
HR-avdelning samt sektionschefer och kommunikatör från HRSC. I operativa rådet avhandlas 
exempelvis uppföljning på operativ nivå, problemlösning i det dagliga arbetet, 
leveransproblem med mera. Här tas även upp de avvikelserapporter som chefer i 
organisationen skickat in. 

bW !/f 
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Ekonomi 
Båstads kommun har idag en budget för HRSC:s tjänster som uppgår till 1 800 000 per år. Det 
som omfattas av dessa tjänster är lönehantering, systemförvaltning och pensionshandläggning. 

Den faktiska kostnaden för HRSc:s tjänster varierar från år till år då den regleras av antal 
lönespecifikationer och priset per lönespecifikation. Antalet lönespecifikationer har sedan 
2014 varierat mellan ca 1 565 - 1 925 per månad. Priset per lönespecifikation har varit 
konstant sedan 2014 (98 kr per lönespecifikation). 

Det kan konstateras att vi är underbudgeterade då trenden är allt fler lönespecifikationer per 
år (se bilaga 1och2). 

Utvecklingsarbete hösten 2017 
Under våren 2017 påbörjade HRSC ett utvecklingsarbete tillsammans med kundkommunerna. 
Det hade från ägarråd och operativt råd framkommit kritik kring bland annat bemötande och 
kvalitet och detta ville man nu ta itu med. Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra 
kvaliteten, öka effektiviteten internt och externt, vidareutveckla service, tillgänglighet och 
arbetssätt samt förbättra och förädla prissättningsmodellen. 

Utvecklingsarbetet pågår för närvarande tillsammans med samverkande kommuner och 
förväntas börja ge resultat under hösten 2017. Med start i september börjar vi genomföra 
några av de prioriterade områdena med målet att förbättra attestering och underlag och 
tydliggöra ansvarsfördelning för att därmed minska antalet direktutbetalningar och förbättra 
service. Den totala effektivitetsvinsten förväntas reducera kostnader och förbättra kvalitet. 

Fördelar och nackdelar med nuvarande situation (HRSC) 
Nedan gör vi ett försök att beskriva fördelar och nackdelar med att fortsätta använda HR
servicecenter: 

Fördelar med nuvarande situation 
• Säkrare drift 
• Mindre sårbarhet vid frånvaro såsom semester, sjukdom etc. 
• Mindre sårbarhet vid personalomsättning, exempelvis avslut, pension etc. 
• Förbättrad möjlighet att förutsäga kostnader då priset baseras på antal . 

lönespecifikationer 
• Naturligt erfarenhets- och kompetensutbyte med andra kommuner 
• Högre effektivitet i lönehantering vilket frigör tid för utveckling, exempelvis 

nödvändig digitalisering (e-learning, videos, manualer, blanketter med mera) 
• Högre grad av professionalism eftersom möjligheterna för en säkrare och mer korrekt 

hantering ökar genom standardiserade processer 

Nackdelar med nuvarande situation 
• Medarbetare och chefer kan uppleva att de inte får tillräckligt med stöd 
• Högre grad av enhetliga processer, ej anpassade specifikt för Båstads Kommun (lägre 

flexibilitet) 
• Fysiskt avstånd kan försvåra ärendehantering vid felaktigheter (inget "ansikte" på 

namnet) 
• Gråzoner kring gränssnitten i tjänstebeskrivningarna, framförallt lön 
• Kommunikationssvårigheter uppstår mellan HRSC - kommunens chefer - HR

avdelningen 
• Kunskap kring löne- och pensionshantering samt systemförvaltning saknas i 

kommunen 
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Konsekvenser vid återtagande av löne- och pensionshantering samt 
systemförvaltning till Båstads kommun 

Nedan beskrivs vad som krävs för ett återtagande, vilka konsekvenser ett återtagande kan få 
samt vilka för- och nackdelar som finns. 

Förutsättningar för ett återtagande 
Ett återtagande av löne- och pensionshantering till Båstads kommun kräver rekrytering av 
personal som kan hantera lön, pension och system samt även kan hantera utbildning av chefer 
och medarbetare, utveckling av digitala hjälpmedel med mera. Det krävs även utrymme för 
löpande kompetensutveckling. 

Nedan följer en kort sammanfattning av vad som krävs i respektive roll: 

Pensionshandläggare 
• Administrera och handlägga pensions- och försäkringsärende enligt gällande 

bestämmelser 
• Behärska samtliga avtal som finns gällande pensions- och övergångsbestämmelser 
• Kontaktperson gentemot pensions- och försäkringsleverantörer 
• Ge stöd, service och support till kunder, samarbetspartners och övriga intressenter 

såväl internt som externt 

Systemförvaltare 
• Förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla berörda HR-system 
• Kontaktperson gentemot systemleverantör, it-drift med flera 
• Vara specialist på alla förekommande avtal för att kvalitetssäkra systemstödet 
• Vara specialist på rättelser och korrigeringar - handleda lönespecialister vid 

förändringar i avtal och/ eller system 
• Ha en mycket god kännedom om systemens bakomliggande tabellverk och grunddata 
• Ansvara för systemets uppgraderingar och ta fram utbildningsmaterial 
• Kunna utbilda, ge stöd och support 

Lönespecialist 
• Administrera anställningsuppgifter, lön och ersättningar utifrån fastställda rutiner 
• Ha god kännedom om Allmänna bestämmelser (AB) samt övriga kommunala 

kollektivavtal 
• Kunna hantera löner samt tillhörande avtal inom område som Ferie- och 

uppehållsanställda, Jour och beredskap, Räddningstjänst med flera 
• Ge service, stöd och support till kunder, samarbetspartners och övriga intressenter 

såväl internt som externt 

En uppskattning av antal resurser, baserad på ovanstående förutsättningar för återtagande, är 
2,8 lönespecialister, 0,8 systemförvaltare och 0,2 pensionshandläggare. Tjänsten som 
systemförvaltare och pensionshandläggare bedöms kunna utgöra en heltidstjänst men kräver 
då mycket bred kompetel)S. Även lönespecialister behöver ha erfarenhet och kompetens inom 
området då denna kompetens inte längre finns i Båstads kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av ett återtagande delas in i två delar - förändringar i 
återkommande kostnader (dvs nuvarande budget) samt engångskostnader i samband med 
återtagandet (projektledning, rekryteringskostnader med mera) . Mer detaljerade uträkningar 
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återfinns i bilagorna 3 och 4. Samtliga kostnader jämförs mot nuvarande budget på 1 800 000 
kr per år. I bilaga 3 finns även en uträkning jämfört med kostnad. 

Återkommande årliga kostnader uppskattas till ca 2 365 000 kronor. Dessa kostnader kan till 
allra största del hänföras till personalkostnader. Därmed bedöms den årliga kostnaden för 
löne- och pensionshantering samt systemförvaltning öka med ca 565 000 kronor. 

Engångskostnader uppskattas till ca 910 000 kr. Dessa kostnader baseras på 
rekryteringskostnader, upplärnings- och intrimningskostnader samt 
projektledningskostnader. 

Om återtagande sker år 2018 behöver budgeten utökas till drygt 3 2 7 5 000 kr ( + 1 4 7 5 000 
kronor jämfört med nuvarande budget) inför år 2018 för att kunna inkludera både 
engångskostnader och återkommande kostnader. För 2019 och framåt behöver nuvarande 
budget på 1 800 OOOkr per år utökas till ca 2 365 000 per år ( +565 000 kronor per år jämfört 
med nuvarande budget) vilket avser återkommande kostnader. 

Fördelar och nackdelar med ett återtagande 
Nedan gör vi ett försök att beskriva fördelar och nackdelar med ett återtagande av driften till 
Båstads Kommun: 

Fördelar med ett återtagande 
• Närheten till lönehanteringen kan ge ökad upplevd kvalitet och flexibilitet i utförda 

tjänster samt bättre uppföljning av ärenden 
• Ökad kunskap om Båstads kommuns specifika verksamhet kan ge ökad kvalitet 
• Lönehanteringen blir mer kommunspecifik och flexibel 

Nackdelar med ett återtagande 
• Ökad sårbarhet avseende kompetens och bemanning 
• Sårbarheten medför risk för fel utbetald lön/utebliven lön 
• Mer pressad arbetsmiljö för medarbetarna p g a ökat individuellt ansvar 
• Högre kostnader avseende både årliga återkommande kostnader och 

engångskostnaden för själva återtagandet 
• Stordriftsfördelar försvinner 
• Försämrad samverkan med övriga kommuner 
• Försämrad kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte 

Omvärldsbevakning 
HR-avdelningen har tittat på möjliga samverkanspartners för att minska sårbarheten om ett 
återtagande skulle bli beslutat. 

Personalchefen i Laholms kommun, Pernilla Lennström, är mycket positiv till samarbete inom 
många HR-områden men inte specifikt inom lön, systemförvaltning och pension. Laholms 
kommun använder ett lönesystem kallat Heroma som är mycket olikt Personec P. Om 
samarbete skulle ske är det nödvändigt att vi upphandlar ett nytt gemensamt system och detta 
tar tid. Om vi inte har gemensamt system behöver vi bland annat ha två olika systemförvaltare 
vilket skulle driva på kostnaderna. 

Örkelljunga, Klippan, Perstorp och Bjuv samarbetar i dag informellt kring lönehanteringen. 
Örkelljunga köper idag systemförvaltning och pensionshandläggning av Klippans kommun. I 
dessa båda kommuner förs för närvarande diskussion om att ansluta sig till HRSC. Det är 
därför i dagsläget osäkert med vem Båstads kommun skulle kunna samarbeta och hur ett 
samarbete skulle kunna se ut. 
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Kommunledningskontoret 
Marianne Malm, HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
HR-avdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Sammanställning av antalet lönespecifikationer 
Bilaga 2. Antalet lönespecifikationer per verksamhetsområde januari - juli 2017 
Bilaga 3. Finansiella effekter vid återtagande 
Bilaga 4. Kalkyl 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef 

6 (6) 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 26 av 34 

KS § 208 DnrKS000428/2016-460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 4 7, motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjuts berättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. Motionerna var efter 
återremisserna uppe för förnyat beslut i utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 
och 53, där utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Notering 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 53, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad 
2017-05-09. Inkommen motion från Centerpartiet. 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Helena Stridh (BP) avstår från att delta i beslutet. 

Ingela Stefansson (S): Syskon och kompisåkning testas under ett år och ska 
därefter utvärderas. 

Inge Henriksson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 27 av 34 

KS § 209 Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring kompisåkning/ 
syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så att 
kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Underlag till beslutet 

Arbetsutskottets 
förslag 

Notering 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad 
2017-05-09. Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Helena Stridh (BP) avstår från att delta i beslutet. 

Ingela Stefansson (S) : Syskon och kompisåkning testas under ett år och sedan 
utvärderas. 

Inge Henriksson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 210 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Dnr KS 000552/2016 - 800 

Svar på motion - Kommunens upphandling 
av livsmedelsprodukter 

Sida 

28 av 34 

Beskrivning av ärendet Bjäre Båstad Moderaterna har inkommit med en motion om högre 
kravställning vid upphandling av livsmedel till Båstads kommun med hänsyn 
till miljöpåverkan och hälsorisker. Båstads kommun uppfyller motionens 
yrkanden på alla punkter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall och måltids chef Ulla Johansson, 
daterad 2017-08-10. 

Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 

Beslut 

Inkommen motion från Bjäre Båstad Moderaterna. 
FFU livsmedel. 
Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun. 

Motionen bifalls. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen bifalls. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 

KS § 211 Dnr KS 0017 4 7 /2012 - 500 

Föreläggande från Länsstyrelsen om inrättande 
av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för 
del av Öllövstrand - överklagande 

29 av 34 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen beslutade 2017-06-19 om Båstads kommun ska inrätta 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten vid del av Öllövstrand 
utanför Båstad genom allmän anläggning. Verksamhetsområdet ska minst 
omfatta fastigheterna Öllövstrand 43:2, 43:3, 43:4, 43:5, 43:6, 43:7, 43:8, 43:9 
och 43:35 i Båstads kommun. Båstads kommun överklagade genom t.f 
kommunchefJan Bernhardsson länsstyrelsens beslut 2017-07-13 och bad då 
samtidigt om anstånd i ärendet för utvecklande av synpunkter och skäl för 
överklagandet. Länsstyrelsen beviljade anstånd till och med 2017-08-31. Efter 
begäran har kommunen fått anstånd till och med 2017-09-14 så att ärendet kan 
behandlas i kommunstyrelsen 2017-09-06. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Ajournering 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Tjänsteskrivelse från t.f kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-09-05. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att svara till Länsstyrelsen att skäl för 
överklagan är att vidhålla komunfullmäktiges beslut 2017-02-15, vilket innebär 
att inom överskådlig tid inte bygga ut kommunalt dricksvatten och spillvatten 
vid Öllövsstrand. Anledningen är hög kostnad per fastighet vilket inte anses 
vara ekonomiskt hållbart i förhållande till miljönyttan. 

Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Kerstin Gustafsson (M), Thomas Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): 
Länsstyrelsens beslut bibehålls. 

Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på länsstyrelsens beslut: Skäl för 
överklagan är att vidhålla komunfullmäktiges beslut 2017-02-15, vilket innebär 
att inom överskådlig tid inte bygga ut kommunalt dricksvatten och spillvatten 
vid Öllövsstrand. Anledningen är hög kostnad per fastighet vilket inte anses 
vara ekonomiskt hållbart i förhållande till miljönyttan. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-05 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001747 /2012-500 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Angående beslut om föreläggande från Länsstyrelsen om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövstrand. 

Förslag ti Il beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att svara till Länsstyrelsen att skäl för överklagan är att vidhålla kom
unfullmäktiges beslut 2017-02-15 vilket innebär att inom överskådlig tid inte bygga ut kommunalt dricksvatten 
och spillvatten vid Öllövsstrand. Anledningen är hög kostnad per fastighet vilket inte anses vara ekonomiskt 
hållbart i förhållande till miljönyttan. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen beslutade 2017-06-19 om Båstads k01mnun ska inrätta verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten vid del av Öllövstrand utanför Båstad genom allmän anläggning. Verksamhetsområdet ska minst 
omfatta fastigheterna Öllövstrand 43 :2, 43 :3, 43 :4, 43 :5, 43 :6, 43:7, 43 :8, 43 :9 och 43 :35 i Båstads kommun. 
Båstads kommun överklagade genom t.f k01mnunchef Jan Bemhardsson Länsstyrelsens beslut 2017-07-13 och 
bad då samtidigt om anstånd i ärendet för utvecklande av synpunkter och skäl för överklagandet. 
Länsstyrelsen beviljade anstånd till och med 2017-08-31. 
Efter begäran har kommunen fått anstånd till och med 2017-09-14 så att ärendet kan behandlas i kommunsty
relsen 2017-09-06. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-14 att anta en strategi för utbyggnad av dricksvatten och spillvatten på 
landsbygden. 
2014-01-15 antog ko1mnunstyrelsen en tid- och handlingsplan för utbyggnad av strategin. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-25 att förvaltningen skulle göra en översyn av sh·ategin. 
Länsstyrelsen begärde en ny omarbetad handlingsplan skulle vara länsstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28. 
Kommunfullmäktige tog beslut 2017-02-15 om en reviderad tid- och handlingsplan för utbyggnaden. 
Revideringen innebar bland annat att prioriteringen för utbyggnad av dricksvatten och spillvatten vid 
Öllövsh·and ändrades. Anledningen var att området består främst av fritids boenden och att kostnaden för ut
byggnaden av dricksvatten och spillvatten blev väldigt hög per fastighet vilket ansågs inte vara ekonomiskt 
hållbart i förhållande till miljönyttan. 
Ingen utbyggnad av kommunalt dricksvatten och spillvatten för Öllövstrands föreslogs inom överskådlig tid. 
Istället rekommenderades enskilda anläggningar för dricksvatten och spillvatten. 

Aktuellt 
Länsstyrelsen beslutade 2017-06-19 om Båstads kommun ska inrätta verksamhetsområde för dricksvatten och 

· spillvatten vid del av Öllövsh·and utanför Båstad genom allmän anläggning. Båstads kommun har överklagat 
Länsstyrelsens beslut. 
Onn·ådet består av fritidsfastigheter där tre stycken fastigheter har sluten tank för spillvatten och en fastighet 
har torrklosett. Kostnaden bedöms till ca 400 000:- per fastighet vilken anses vara hög i förhållande till mil
jönyttan. Hög skyddsnivå föreligger inte längre för berörda fastigheter då det är ändrat till 50 m från hav enligt 
beslut av myndighetsnälllllden. 
Samtliga fastigheter har dricksvatten från en gemensam djupbo1rnd vattentäkt. 



( 

( 

( 

( 

IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 30 av 34 

KS § 212 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 1. Presentation av ekonomiskt bistånd (visad på KS au 2017-08-23). 
2. Dom - detaljplan för fastigheten Tegelugnslyckan 11 och 17 
- Mål nr P 3064-16. KS 000216/2012-315. 
3. Beslut- Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) - Dnr 705-29410-2016. 
KS 001075/2016-603. 
4. Beslut - Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för 
Tegelugnslyckan 11och17. KS 000216/2012-315. 
5. Socialbidragsstatistik, Individ och familj - juli 2017. KS 000135/2017-600. 
6. Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt 
försvar 2017. KS 000796/2017-905. 
7. Dom - ärende gällande fordran, Varan 7:135 m.fl. - Mål nr T 1017-16. 
KS 000780/2014-200. 
8. Sammanträdesplanering för 2018 - Regionfullmäktige. KS 000757 /2017-900. 
9. Kommunala handikapprådets mötesanteckningar 2017-06-20. 
KS 000178/2017-900. 
10. Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Hålarp 4:197 i Grevie. 
Dnr 404-16642-17. KS 000968/2016-315. 
11. Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster för del av Öllövsstrand - Dnr 567-5827-2017. 
KS 001747 /2012-500. 
12. Styrelseprotokoll nr 4 från Båstadhem AB - 2017-06-15. 
KS 000222/2017-900. 
13. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2017-04-20. 
KS 000160/2017-900. 
14. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2017-05-31. KS 000313/2017-900. 
15. Ekonomirapport januari-maj 2017. KS 000333/2017-906. 
16. Kommunala handikapprådets mötesanteckningar 2017-05-02. 
KS 000178/2017-900. 
17. Mötesprotokoll nr. 3 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-04-07. 
KS 000350/2017-500. 
18. Mötesprotokoll nr. 3 för 2017 med den Ekonomiska och Tekniska 
delegationen i NSRAB - 2017-05-15. KS 000350/2017-500. 
19. Mötesprotokoll nr. 3 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-05-05 
- Konstituerande styrelsemöte. KS 00350/2017-500. 
20. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR Produktion AB 
- 2017-05-04. KS 000350/2017-500. 

Forts. på nästa sida. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Forts. Delgivningar 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2017-09-06 

21. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR AB - 2017-05-05. 
KS 000350 /2017-500. 
22. Meddelande från SKL:s styrelse - Förbundsavgift år 2018 till Sveriges 
Kommuner och Landsting. KS 000663/2017-905. 

31av34 

23. Meddelande från SKL:s styrelse - Överenskommelse om att stärka arbetet 
med mänskliga rättigheter. KS 000661/2017-600. 
24. Socialbidragsstatistik Individ och familj maj 2017. KS 000135/2017-600. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Thomas Nerd (S): Den ekonomiska rapporten för maj 2017 visar på att verk
samheterna går med 21,4 mkr i underskott. Samtidiget går finansförvaltningen 
med ett stort överskott. Budgeten fungerar inte som det styrinstrument det ska 
enligt kommunallagen. Vare sig för verksamheterna eller finanserna. Budget
följsamheten är låg. Vi uppmanar återigen kommunstyrelsens ordförande att 
snarast vidta åtgärder som gör att budgetföljsamheten och budgetarbetet blir 
bättre. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna ställer sig bakom 
protokollsanteckningen. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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rTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 32 av 34 

KS § 213 Dnr KS 000935/2017 - 500 

Väckt ärende: Ansöka om dispens för sluttäckning av Svenstad 

Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende väcks under sammanträdet av Liberalerna rörande ansökan om 
dispens för sluttäckning av Svenstad. 

Yrkanden 

Beslut 

Thomas Andersson (L): Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet om 
sluttäckning av Svenstad. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet om 
sluttäckning av Svenstad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-09-06 33 av 34 

KS § 214 Dnr KS 000006/2017 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 1. Delegations beslut - Överklagande av beslut från Länsstyrelsen angående 
inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövstrand - Jan Bernhardsson - 2017-08-30. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

2. Delegationsbeslut- Teknik och service - Marie Eriksson - 2017-08-30. 
3. Delegationsbeslut- Personalärenden - Petra Boakes - 2017-08-28. 
4. Delegationsbeslut- Teknik och service - Andreas Jansson - 2017-07-21. 
5. Delegationsbeslut - Teknik och service - Valeria Christoffersson 2017-07-20. 
6. Delegations beslut - Teknik och service - Andreas Jansson 2017-07-21. 
7. Delegations beslut- Teknik och service - Sven-Inge Granlund och 
Jenny Hertsgård - 2017-07-12. 
8. Delegationsbeslut- omsättning av lån 79655 och 79656 med 38 600 000, 
nytt lånenr 87592 - Johan Linden - 2017-07-04. 
9. Delegationsbeslut- omsättning av lån 49545 samt 59110, nytt lånenr 
89943 - Johan Linden - 2017-07-04. 
10. Delegationsbeslut - Yttrande över överklagande av detaljplanen för 
Tegelugnslyckan 11och17 - Bo Wendt- 2017-06-14. 
11. Delegations beslut - Beslut om att inte lämna ut handling -
Elin Ax- 2017-06-14. 

Anmälda delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer 

~h/ 

Utdra sbes rkande 
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IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 215 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Besluts logg för kommunstyrelsen 

Sida 

34 av 34 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 
det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje 
kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas över de fattade 
beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Underlag till beslutet Beslutslogg, daterad 2017-08-30. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutslogg daterad 2017-08-30 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


