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Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 5 september 2018 kl. 10.00-16.25. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGS BEVIS 

Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Thomas Nerd (S) 
Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
lb Nilsson (C), tjg. ers. Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef 
ErikLidberg, tf. kommundirektör 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Thomas Andersson. Ersättare: Jessica Andersson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-09-05 

Från och med 2018-09-06 till och med 2018-09-28 

KomV"toc~ 

~ .. ~ 
> 

Henrik Andersson 

§§ 215-216 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2018-09-05 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatum 

2018-09-05 

KS § 215 Dnr KS 000688/2018 - 500 
Yttrande i mål om laglighetsprövning av lokalisering av återvinningscentral 
(Omedelbar justering) 

KS § 216 Dnr KS 000382/2018 - 200 
Blockhyresavtal avseende vård- och omsorgs boendet Haga Park i Förslöv 
(Omedelbar justering) 

justerandes si naturer 
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Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens 
förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-09-05 

KS § 215 Dnr KS 000688/2018 - 500 

Yttrande i mål om laglighetsprövning av lokalisering 
av återvinningscentral 

3 av4 

Kommunfullmäktige fattade på sitt sammanträde 2018-06-20 beslut om att 
återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om 
stationen. Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av  
m fl, varpå förvaltningsrätten i Malmö förelagt Båstads kommun att senast den 
10:e september yttra sig över överklagandena. Kommunstyrelsen förslås yttra 
sig genom förvaltningens förslag till yttrande. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-08-27, med 
tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att till Förvaltningsrätten i Malmö yttra sig 
genom bilagda förslag till yttrande. 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att till Förvaltningsrätten i Malmö yttra sig 
genom bilagda förslag till yttrande. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-27 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000688/2018-500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande i mål om laglighetsprövning av lokalisering av ÅVC 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar att till förvaltningsrätten i Malmö yttra sig genom bilagda förslag 
till yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutar att ombedelbart justera punkten. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade på sitt sammanträde den 20:e juni 2018 beslut om att återvin
ningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Kommunfullmäkti
ges beslut har överklagats av  m fl, varpå förvaltningsrätten i Malmö förelagt 
Båstads kommun att senast den 10:e september yttra sig över överklagandena. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen förslås yttra sig genom förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutet ska expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överklagande från  
Överklagande från  



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelse 

Datum 
2018-08-27 

Handläggare 
Elin Ax 

Vårtdnr 
KS 000688/2018-500 

Yttrande över laglighetsprövning i mål 8090-18 

1 (1) 

Förvaltningsrätten i Malmö 
Avdelning 1 
forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt Båstads kommun att inkomma med yttrande över inkomna 
överklaganden av kommunfullmäktiges beslut per den 20/6 2018 av lokalisering av återvinnings
central (ÅVC) i Båstads kommun. Vid sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att återvin
ningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. 

Det av förvaltningsrätten begärda yttrandet avser två överklaganden av ovan beslut. Båda överkla
ganden uttrycker att beslutet är felaktigt då detaljplan inte finns och då miljöprövning inte är gjord. 

Med anledning av överklagandet vill Båstads kommun framföra att placering av kommunens ÅVC är 
ett för kommunen principiellt beslut och att det därmed ska fattas av kommunens fullmäktige. Be
slutet utgör ett uttalande om lokalisering av ÅVC och i praktiken också ett uppdrag till kommunsty
relsen att påbörja beredning av en plan prövning. 

Båstads kommun hävdar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ordning och ligger inom 
den kommunala kompetensen. Fråga om lokaliseringens olaglighet måste rimligen bedömas i sam
band med beslut om detaljplan. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun bastad.se 
www.bastad.se 
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KS § 216 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-05 

Dnr KS 000382/2018 - 200 

Blockhyresavtal avseende vård- och omsorgsboendet 
Haga Park i Förslöv 

Sida 

4av4 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vård
och omsorgs boendet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter 
och den totala produkt:ionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr. Den 
totala preliminära hyreskostnaden för kommunen till Båstadhem blir 
8 600 000 kr i 2020 års prisnivå. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-09-05, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag 
att tillsammans med Båstadhem finna lämplig ägandeform för Haga Park i syfte 
att avkastningskravet endast ska täcka faktiska kostnader och värdeminskning. 

Eddie Grankvist (BP): Paragrafen justeras omedelbart. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunen tecknar blockhyresavtal med Båstadhem för vård- och 
omsorgs boendet Haga Park i Förslöv. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Båstadhem finna lämplig 
ägandeform för Haga Park i syfte att avkastningskravet endast ska täcka 
faktiska kostnader och värdeminskning. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-05 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000382 / 2018-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Blockhyresavtal för vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att kommunen teckna blockhyresavtal med Båstadhem för vård- och omsorgs boendet Haga 
Park i Förslöv. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2} 

Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vård- och omsorgsbo
endet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter och den totala produktionskost
naden är beräknad till 120 miljoner kr. 
Den totala preliminära hyreskostnaden för kommunen till Båstadhem blir 8 600 000 kr i 2020 
års prisnivå. 

Bakgrund 
Båstads kommun har beslutat att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende namngivet till Haga 
Park i Förslöv. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-27 det ramprogram som skulle gälla som rikt
linjer till projekteringen av det nya boendet. 
Med ramprogrammet som underlag har Båstadhem fått i uppdrag att genomföra projektering 
och anbudsinfordran för byggnation av boendet. 
Boendet innehåller 48 st lägenheter som är fördelade på två plan med 12 st lägenheter i varje 
flygel, gemensamhetsutrymmen inom boendeenheterna, allmänna utrymmen avsedda för ge
mensamma aktiviteter och personalutrymmen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-16 att avtalsförslag för blockhyra upprättas enligt 
principer redogjorda i beslutsunderlaget. 

Produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr med förutsättningar att köpeskillingen 
för tomten blir 1,5 miljoner kr, beslut erhålls från skatteverket om momsregistrering och att 
länsstyrelsen beviljar investeringsbidrag. 
Båstadhem vill ansöka om momsregistrering innan byggstart med blockhyresavtalet som un
derlag. 
Båstadhem har presenterat en preliminär blockhyreskostnad på 8 600 000 kr beräknat för år 
2020 varav boendedelen är 3 628 800 kr inkl värme (totalhyra). 



2 (2) 

Förslaget till blockhyresavtal omfattar förutsättningar enligt kommunfullmäktiges beslut 
2018-05-16: 

att hyresavtalet omfattar hela fastigheten. 
att hyrestiden är 25 år. 
att det finns en omförhandlingsklasul om kostnaderna för driftkostnader som är be
räknad till 430 kr /m2 och ränta 2,5% inkl borgensavgift enligt Båstadshems kalkyl 
ökar med mer än KPI under 2 år i följd. 
att hyresavtalet indexregleras med KPI dock ej sänlming. 

Preliminär hyreskostnad år 2020 är beräknad till 8 600 000 kr/år. 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård och Omsorg, Båstadhem, Teknik och Service, Ekonomienheten. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Blockhyresavtal 

l / ;;;~- 7 

/ '·~~ 
/,..·· Jan Bernhardsson ! . Teknik och servicechef 




