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Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 7 november 2018 kl. 10.00-16.00. 

Bo Wendt (BP), Ordförande, §§ 238-249, del av§ 240 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande, ordförande§§ 250-266, del av§ 240 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas N erd (S) 
Christer de la Matte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Hans Grönqvist (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Jessica Andersson (S), tjg. ers. för Bo Wendt (BP) §§ 250-266, del av§ 240 
Erik Lidberg, tf. kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare§§ 238-249, del av§ 240 

Thomas Andersson. Ersättare: Ingela Stefansson. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-11-07 

Från och med 2018-11-13 till och med 2018-12-05 

Komm kontoret i Båstad 
/ 7 ...-/' 

~~ 
Henrik Andersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

KS § 238 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS§239 DnrKS001413/2017-900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 240 Dnr KS 001411/2017 - 900 
Informationsärenden 

KS § 241 Dnr KS 000411/2017 - 315 
Detaljplan för Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov - Beslut om antagande 

KS § 242 Dnr KS 000940/2018 - 300 
Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

KS § 243 Dnr KS 000941/2018 - 603 
Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

KS § 244 Dnr KS 000967 /2018 - 700 
, Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 

KS § 245 Dnr KS 000966/2018 - 905 

Sida 

2 av 34 

Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen(2001:453) kap 8 § 5 

KS§246 DnrKS000924/2018-500 
VA-taxa i Båstads kommun 2019 

KS § 247 Dnr KS 000925/2018 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KS § 248 Dnr KS 001231/2017 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA för 2018 

KS § 249 Dnr KS 000862/2018 - 350 
Ordningsstörningar i trafiken 

KS § 250 Dnr KS 000099/2017 - 350 
Gång- och cykelväg på banvallen (återremiss) 

KS § 251 Dnr KS 000951/2017 - 300 
Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde 

KS § 252 Dnr KS 000684/2018 - 350 
Rondell i Boarp 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

KS § 253 Dnr KS 000488/2018 - 500 
Provisorisk återvinningscentral 

KS § 254 Dnr KS 000934/2018 - 350 
Byggnation av spontanidrottsplats vid Strandängsskolan, inklusive gåvoavtal 

KS § 255 Dnr KS 000470/2018 - 350 
Uppsägning av arrendeavtal med Båstads GIF - Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 

KS § 256 Dnr KS 000937 /2018 - 380 
Anläggningsavtal - Riddarsporren 9 med Båstads GIF 

KS § 257 Dnr KS 000938/2018 - 380 
Arrendeavtal - Del av Nejlikan 2 med Båstads GIF 

KS § 258 Dnr KS 000840/2018 - 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2019 (återremiss) 

KS § 259 Dnr KS 000464/2018 - 903 
Redovisning av partistöd för 2017 

KS § 260 
Beslutslogg 

Dnr KS 001414/2017 - 900 

KS § 261 Dnr KS 000745/2018 - 906 
Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2017 

KS § 262 Dnr KS 000222/2018 - 900 
Uppföljning av punkt avseende intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

KS § 263 Dnr KS 001047 /2018 - 905 
Förslag till beslut om skattesats 2019 

KS § 264 Dnr KS 001210/2017 - 907 
Borgensåtagande - Konstgräs, Förslöv (återremiss) 

KS § 265 
Delgivningar 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS § 266 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

Sida 

3 av 34 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 238 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 001412/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av34 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. 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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson. 

3. Protokolljusteringen äger rum måndagen den 12 november kl. 16.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 239 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av34 

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: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

§ 264 - Borgensåtagande - Konstgräs, Förslöv. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 240 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 001411/2017 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Information från SFI (Ewa Nilsson) 

Sida 

6 av 34 

b ). Information angående ekonomiskt bistånd (Per-Martin Boklund) 

Beslut 

c). Information om granskningsrapport avseende målstyrning i Båstads 
kommun samt förslag till fortsatt arbete (Representanter från Ernst & Young) 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-11-07 

KS § 241 Dnr KS 000411/2017 - 315 

Detaljplan för Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov 
- Beslut om antagande 

7 av34 

Planområdet är beläget i Torekov (Solsidan) cirka 1,5 km söder om Torekov 
centrum. Området omfattar fastigheterna Påarp 8:115, del av Påarp 8:83 samt 
10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 m2) stort. Marken är idag till största del 
bebyggd hotell- och konferensverksamhet. Planområdet avgränsas av 
Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr. Ägaren 
av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. 
Förslaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum 
samt konferensutrymme inom anläggningen, på redan ianspråktagen yta, men 
som enligt nuvarande plan har en annan utformning. Inom den yta där 
fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre 
stycken mindre hus som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste 
åren, har kunnat användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt 
ursprung från början av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen 
och på denna yta bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 2005 ger inte utrymme 
för den önskade utformningen och av denna anledning har fastighetsägaren 
ansökt om planändring. Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar därmed till 
att möjliggöra utvidgning av befintlig hotell- och konferensverksamhet inom 
mark som idag till största del är planlagd och ianspråktagen för bostads-, hotell 
samt konferensändamål. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-10-11, 
med tillhörande bilagor. 

Planförslag för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 

Samhälls byggnads chef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-11 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 000685/2017 -315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads 
kommun, Skåne län - antagande 

Förslag till beslut 

1 (3) 

• Planförslag för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter, i Torekov, antas i enlighet med de re
videringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Torekov (Solsidan) cirka 1,5 km söder om Torekov centrum. Området 
omfattar fastigheterna Påarp 8:115, del av Påarp 8:83 samt 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 
m2) stort. Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet. 

Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i 
norr. 
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Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Försla
get till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme 
inom anläggningen, på redan ianspråktagen yta, men som enligt nuvarande plan har en annan 
utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns 
idag tre stycken mindre hus som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, 
har kunnat användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från början 
av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. Nuva
rande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den önskade utformningen och av denna an
ledning har fastighetsägaren ansökt om planändring. 



2 (3) 

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar därmed till att möjliggöra utvidgning av befintlig 
hotell- och konferensverksamhet inom mark som idag till största del är planlagd och ianspråk
tagen för bostads-, hotell samt konferensändamål. 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för del av Påarp 8:83 m.fl fastigheter i Torekov får 
ställas ut på samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2017-05-03 §125. Ett planförslag har va
rit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till 2018-04-27. Då planförslaget drivs enligt 
standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd och granskning i ett 
så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse gjordes således 
inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i granskningsför
slaget. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1 Granskningsutlåtande. 

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2018-08-15 till och med 2018-
09-14. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning samman
ställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har kompletteringar och förtydliganden gjorts i planbe
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken "Efter samråds- och granskningsskede", omdöpning av planhandlingar 
från 11 Granskningshandling" till "Antagandehandling". 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-10-11. 

Mot bakgrund av ovanstående samt "Konsekvenser av beslut" föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads 
kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare 
samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där befintligt 
tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsan
läggning, vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promena
der, cykelturer och löprundor. 

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. Genom att möjliggöra en 
utbyggnad av befintlig hotell- och konferensverksamhet i anslutning till befintlig verksamhet, 



3 (3) 

genom förtätning och på redan i anspråktagen mark, innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark En utbyggnad av hotell och konferensverksamhet skapar dessutom fler 
arbetstillfällen. 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 

Samhälls byggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-10-11 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-10-11 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-10-11 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 242 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 000940/2018 - 300 

Sida 

8 av34 

Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa 

Beskrivning av ärendet Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial basera idag endast på det 
aktuella områdets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten 
av nuvarande taxa kan ses i framtagandet av en grundkarta i 
detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften hög i förhållande 
till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir 
det omvända när man tex gör en frimärksplan där fältarbetet är 
resurskrävande eftersom området kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. 
Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommunen, utöver arealen, även tar 
hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna förändringarna i 
röd text i bilaga. Faktor "d" föreslås att införas i taxan. Faktorn variera mellan 
0,3 och 1 beroende på om området är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik 
tätort (1). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2018-06-27, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Inför faktor "d" i taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Inför faktor "d" i taxan för nyttjande av kommunens kartmaterial. 

j usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-11-07 9 av34 

KS § 243 Dnr KS 000941/2018 - 603 

Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun 

Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för 
tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för 
anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en 
utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. Tjänsten som 
alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om 
serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd 
och anmälningar om försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på 
Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens rätt att ta ut avgifter i samband med 
ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohollagens 9 kap. 
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av 
kommunallagens (1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut. 
Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2008-01-01 och har inte reviderats sedan dess 

Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 2018-10-02, 
med tillhörande bilagor. 

1. Anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn av 
beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl enligt 
bifogat förslag. 
2. Avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01. 
3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PKV-index. 

Utvecklingschef Per-Martin Boklund och alkoholhandläggare 
Ildik6 Lundberg föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Inge Henriksson (BP): Bifall. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Anta nya avgifter för att ansöka om serveringstillstånd samt tillsyn 
av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och försäljning av folköl 
enligt bifogat förslag. 

2. Avgifterna ska gälla från och med 2019-01-01. 

3. Avgifterna räknas upp årligen från och med 2020 enligt PI<V-index. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 244 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

DnrKS000967/2018-700 

Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning 

Sida 

10 av 34 

Beskrivning av ärendet I genomlysningen av Vård och omsorg som genomfördes under 2017 
identifierades att delar av hemvårdspengen inte var helt ändamålsenliga. En 
översyn av dessa delar är nu gjorda och har resulterat i förslag om att höja 
kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för serviceinsatser, förändra 
schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbelbemanning. Utöver 
det föreslås Mottagningsteamet övergå från ramfinansiering till ersättning 
liknande hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom 
hela vård- och omsorgsverksamheten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och ekonomichef 
Elisabet Edner, daterad 2018-10-19, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs-
nämndens förslag Från och med innevarande år 2018: 

1. Höja ersättningen för kringtid inom omsorgspeng till 30 %. 
2. Minska ersättningen för kringtid inom servicepeng till 15 %. 
3. Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar. 
4. Införa ny ersättning för dubbelbemanning inom hemvård. 
5. Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare 
inom Vård och omsorg. 

Från och med år 2019: 

1. Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från vård- och omsorgsnämndens 
ram till kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng. 
2. Ramväxla 600 tkr för utbildning från kommunfullmäktiges ram för 
hemvårdspeng till vård- och omsorgsnämndens ram. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 11av34 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Från och med innevarande år 2018: 

1. Höja ersättningen för kringtid inom omsorgspeng till 30 %. 

2. Minska ersättningen för kringtid inom servicepeng till 15 %. 

3. Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar. 

4. Införa ny ersättning för dubbelbemanning inom hemvård. 

5. Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare 
inom Vård och omsorg. 

Från och med år 2019: 

1. Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från vård- och omsorgsnämndens 
ram till kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng. 

2. Ramväxla 600 tkr för utbildning från kommunfullmäktiges ram för 
hemvårdspeng till vård- och omsorgsnämndens ram. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 

KS § 245 DnrKS000966/2018-905 

Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

12 av 34 

Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 
Uppräkning sker i förhållande till maxtaxan. För vård- och omsorgsinsatser 
utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs 
av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om 
avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
Måltiderna vid vård- och omsorgs boende är numera ett mål tidsabonnemang, 
vilket omfattar samtliga måltider under dagen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Emma Pihl och avdelningschef 
Lena Adolfsson, daterad 2018-10-17, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
vård- och omsorgs-
nämndens förslag Nya avgifter antas från och med 1 januari 2019. 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Thomas Andersson (L): Bifall. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Nya avgifter antas från och med 1 januari 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 13 av 34 

KS § 246 Dnr KS 000924/2018 - 500 

VA-taxa i Båstads kommun 2019 

Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för 
justering av VA-taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 6,86% jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas i takt med KPI, 
vilket innebär en ökning med i snitt 1,6% jämfört med dagens gällande taxa. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med 
2019-01-01: 

• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för 
maj 2018 (115,3) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100) enligt Båstads 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med 
2016. 
• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med 
+0%, spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en 
snitthöjning av taxan med 1,6%. 
• Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades 
2017 och förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i 
beslutsunderlaget. 

Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas 
även nästa år täckas av tidigare överskott. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-09, 
med tillhörande bilagor. 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat förslag 
från NSVA. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2019-01-01 enligt bifogat 
förslag från NSV A. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 247 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 000925/2018 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

14 av 34 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LA V) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. 
NSV A har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre 
områden samt att större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. 
Verksamhetsområden för vatten och avlopp behöver därför revideras enligt 
bilagda förslag från NSV A. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-09, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Fastställa verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSV A. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-11-07 15 av 34 

KS § 248 Dnr KS 001231/2017 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018 

NSV A har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 
investeringsbudgeten VA för 2018. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. På Kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-02-11§49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och 
förvaltningen tillsammans arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland 
annat att om det, på grund av yttre omständigheter, för VA-kollektivets bästa 
bör göras omprioriteringar i redan beslutad investeringsbudget, bör NSVA ha 
denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag för 
omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-12, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA 
för 2018 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA 
för 2018 godkänns. 

)usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-11-07 16 av 34 

KS § 249 Dnr KS 000862/2018 - 350 

Ordningsstörningar i trafiken 

Information har inkommit från allmänheten att det förekomit ordnings
störningsproblem inne i Båstads tätort. Båstads kommun kontaktade 
kommunpolisen 18/9 för att diskutera problemet och eventuellt komma fram 
till en lösning. Ett möte bokades in den 1/10. 25/9 inkom information till 
Teknik och Service att det väckts ett politiskt ärende om ordningsstörningen. 
På mötet den 1/10 diskuterades problemet med ordningsstörningen och 
kommunpolisen redogjorde för problematiken och att man inom polisen 
arbetar på flera sätt med att komma tillrätta med denna typ av 
ordningsstörning. Båstads kommun ansökte den 2/10 hos trafikverket om 
uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen, Köpmansgatan och 
Svenstadvägen. 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander, daterad 2018-10-09, 
med tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsen tillgodogör sig informationen om 
ordningsstörningsproblemet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tillgodogör sig informationen om ordningsstörnings
problemet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-09 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS000862/2018 

Ordningsstörning i trafiken 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om ordningsstörningsproblemet. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Information har inkommit från allmänheten att det förekomit ordningsstörningsproblem inne i 
Båstads tätort. Båstads kommun kontaktade kommunpolisen Axel 18/9 för att diskutera 
problemet och eventuellt komma fram till en lösning. Ett möte bokades in den 1/10. 
25/9 inkom information till Teknik och Service att det väckts ett politiskt ärende om 
ordningsstörningen. 

På mötet den 1/10 diskuterades problemet med ordningsstörningen och kommunpolisen Axel 
redogjorde för problematiken och att man inom polisen arbetar på flera sätt med att komma 
tillrätta med denna typ av ordningsstörning. Båstads kommun ansökte den 2/10 hos 
trafikverket om uppsättning av trafikräknare på Ängelholmsvägen, Köpmansgatan och 
Svenstadvägen. 

Närvarande på mötet: 
Axel Johansson, Polisen 
Jan Bernhardsson, Båstad kommun 
Bo Wendt, Båstad kommun 
Alexander E. Johanzon, Båstad kommun. 

Beslutet ska expedieras till: 
Alexander E. Johanzon 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Ansökan om uppsättning av trafikräknare. 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 17 av 34 

KS § 250 Dnr KS 000099/2017 - 350 

Gång- och cykelväg på banvallen (återremiss) 

Beskrivning av ärendet I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 
banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. 
Leden föreslås få olika standarder utmed sträckan. I takt med att kommunen 
genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktningsdokument Förslöv och 
Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av de före 
detta stationsområdena. Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och 
rekreationsled bör fortsätta. Dock måste beslut tas om standard och sträckning 
för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med projektet. Görs inga åtgärder 
kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de åtgärder som utfördes inom 
etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en bra referens och även en 
relativt god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit väldigt uppskattad och 
nyttjas av många. Behov och standard kan variera för resterande delsträckor. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2018-10-03 och hänsköts 
till budgetberedningen. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheten 
att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, 
cykel- och ridvägen på banvallen. 

Tjänsteskrivelser från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterade 2018-09-03 och 2018-10-10, med tillhörande bilagor. 

Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras och hänskjuts 
till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras och hänskjuts till budgetberedningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 18 av 34 

KS § 251 Dnr KS 000951/2017 - 300 

Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde 

Beskrivning av ärendet I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i 
"Inriktningsdokument Grevie samhälle" ut för centrumbildning samt 
grönstråk/gång- och cykelväg längs banvallen. Området är vidare angivet som 
möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på det 
före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att 
platsen har en stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav 
för att knyta ihop olika målpunkter. Det föreslås vidare i 
inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och grönytor med 
plats fört ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. I samband med att 
Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. 
Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan Grevie och 
Båstad. Planering pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag har inkommit 
beträffande iordningställande av Grevies före detta stationsområde. 
Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med medborgarförslaget beaktas 
inom ramen för strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315). 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

Ärendet bordlades på kommunstyrelsen 2018-10-03 för att senare behandlas 
tillsammans med ärendet om gång- och cykelväg på banvallen. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2018-09-03, med tillhörande bilagor. 

Ingela Stefansson (S): Ärendet återremitteras och hänskjuts 
till budgetberedningen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras och hänskjuts till budgetberedningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 19 av 34 

KS § 252 Dnr KS 000684/2018 - 350 

Rondell i Boarp 

Beskrivning av ärendet Boarpskorset där Trafikverkets väg med väg nummer 115 korsar Boarpsvägen. 
I somras inträffade det en dödsolycka i korsningen. Båstads kommun ansökte 
några dagar efter olyckan om sänkt hastighet på väg 115 samt Boarpsvägen 
från dagens 70 km/h till 50 km/h. Anhöriga har efter olyckan gjort en 
namninsamling som lämnats in till Båstads kommun, där man vill att en 
cirkulationsplats ska byggas för att förhindra att fler dödliga trafikolyckor sker 
i korsningen. Båstads kommun har kontinuerligt haft dialoger med Trafikverket 
om trafiksäkerheten vid olycksplatsen. Båstads kommun har också träffat 
kommuninvånare som önskat framföra sina åsikter och synpunkter kring 
korsningen i Boarp. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, daterad 
2018-10-09, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tillgodogör sig informationen om Boarpskorset. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelen tillgodogör sig informationen om Boarpskorset. 
2. Trafikingenjören återkommer med ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott när trafikverkets utredning gällande sommarens dödsolycka 
är klar. 

Föredragande Trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelen tillgodogör sig informationen om Boarpskorset. 

2. Trafikingenjören återkommer med ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott när trafikverkets utredning gällande sommarens 
dödsolycka är klar. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-09 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS000684/2018-350 

Rondell i Boarp 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tillgodogörs sig informationen om Boarpskorset 

Sammanfattning av ärendet 
Boarpskorset där Trafikverkets väg med vägnummer 115 korsar Boarpsvägen se bilaga 1. 
I somras inträffade det en dödsolycka i korsningen. 
Båstad kommun ansökte några dagar efter olyckan om sänkt hastighet på väg 115 samt 
Boarpsvägen från dagens 70km/h till 50km/h strax efter olyckan. 

1 (2) 

Anhöriga har efter olyckan gjort en namninsamling som lämnats in till Båstads kommun, där 
man vill att en cirkulationsplats ska byggas för att förhindra att fler dödliga trafikolyckor sker i 
korsningen. 

Båstads kommun har kontinuerligt haft dialoger med Charlotte Lindskog på trafikverket om 
trafiksäkerheten vid olycksplatsen. Båstad kommun har också träffat kommuninvånare som 
önskat framföra sina åsikter och synpunkter kring korsningen i Boarp. 

Beslutet ska expedieras till: 
Alexander E. J ohanzon 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Bilagal: Karta över Boarpskorset 
Bilaga2: Länsstyrelsens svar på Båstads kommuns ansökan om sänkt hastighet. 
Bilaga3: Båstads kommuns yttrande till länsstyrelsen om sänkt hastighet. 
Bilaga4: NTF ansökan om sänkt hastighet 



Bilaga 1: Karta över Boarpskorset i Boarp. Trafikverkets väg med väg nr 115 korsar 
Boarpsvägen. 

2 (2) 
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lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 20 av 34 

KS § 253 Dnr KS 000488/2018 - 500 

Provisorisk återvinningscentral 

Beskrivning av ärendet Den nuvarande återvinningscentralen i Svenstad stänger under våren 2019. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2018-06-07 att ge 
förvaltningen i uppdrag att dels skapa en provisorisk återvinningscentral i 
Svenstad, dels ta fram en lösning för trädgårdsavfall om detta inte kan tas om 
hand i Svenstad. En provisorisk lösning för mottagning av avfall bör vara på 
plats till den 1 april 2019. Förvaltningen har tillsammans med NSR utrett 
frågan och föreslår, utifrån en samlad bedömning av kostnader, lämplighet och 
tidsplaneringen, att en provisorisk återvinningscentral istället anläggs på 
kommunens fastighet Vistorp 7:111. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2018-10-30, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR utreda 
förutsättningarna för att skapa en provisorisk återvinningscentral på 
kommunens fastighet Vis torp 7: 111. · 
2. En återrapportering sker på arbetsutskottets sammanträde den 20 
november 2018, där kostnadshantering, tidplan och genomförande 
presenteras mer i detalj. 
3. Tidigare beslut, KS 2018-06-07 § 156, om provisorisk återvinningscentral 
i Svenstad upphävs. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson och teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Thomas Nerd (S) med bifall från Gösta Gebauer (C) och Thomas Andersson (L): 
1. Bifall till förvaltningens förslag. 2. Förvaltningen återkommer med 
redovisning över varför Svenstad inte kan fungera som provisorisk ÅVC. 

Propositionsordning 

3. Renhållningskollektivet ska finansiera provisorisk ÅVC, inte 
skattekollektivet. 4. Marknadsföra möjligheter att få grovavfall och 
trädgårdsavfall hämtat vid tomtgräns. 

Thomas Andersson (L) yrkar därutöver på följande tillägg: 1. Belysa 
miljökonsekvenserna och eventuellt föreslå åtgärder att minska miljöpåverkan. 
2. Servicenivå - ambitionsnivå Bjuvsmodellen (ingår i förvaltningens förslag). 

Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden. Yrkandena slås samman och 
kommunstyrelsen enas efter ajournering av ärendet om beslutsformuleringen 
enligt lydelsen nedan. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 21av34 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR utreda 
förutsättningarna för att skapa en provisorisk återvinningscentral på 
kommunens fastighetVistorp 7:111. 

2. En återrapportering sker på arbetsutskottets sammanträde den 
20 november 2018, där kostnadshantering, redovisning över varför 
Svenstad ej kan fungera som provisorisk ÅVC, belysa miljökonsekvenser 
och eventuellt föreslå åtgärder att minska miljöpåverkan, samt att 
tidsplan och genomförande presenteras mer i detalj. 

3. Avgiftskollektivet (renhållningskollektivet) ska finansiera provisorisk ÅVC, 
inte skattekollektivet i Båstads kommun. 

4. Marknadsföra möjligheter att få grovavfall och trädgårdsavfall hämtat 
vid tomtgräns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-30 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000488/2018-500 

Provisorisk återvinningscentral 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSR utreda förutsättningarna för att 
skapa en provisorisk återvinningscentral på kommunens fastighet Vistorp 7:111. 

2. En återrapportering sker på arbetsutskottets sammanträde den 20 november 2018, 
där kostnadshantering, tidplan och genomförande presenteras mer i detalj. 

3. Tidigare beslut, KS 2018-06-07 § 156, om provisorisk återvinningscentral i Svenstad 
upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande återvinningscentralen i Svenstad stänger under våren 2019. Kommunstyrelsen 
beslutade på sitt sammanträde 2018-06-07 att ge förvaltningen i uppdrag att dels skapa en 
provisorisk återvinningscentral i Svenstad, dels ta fram en lösning för trädgårdsavfall om detta 
inte kan tas om hand i Svenstad. En provisorisk lösning för mottagning av avfall bör vara på 
plats till den 1 april 2019. Förvaltningen har tillsammans med NSR utrett frågan och föreslår, 
utifrån en samlad bedömning av kostnader, lämplighet och tidsplaneringen, att en provisorisk 
återvinningscentral istället anläggs på kommunens fastighet Vistorp 7:111. 

Aktuellt 
NSR har presenterat tre olika förslag på provisorisk lösning under tiden som kommunens står 
utan en fullskalig återvinningscentral på en permanent och framtidssäkrad plats, se bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen. Förvaltningen föreslår att gå vidare med alternativ nummer 3, en provisorisk 
anläggning som kan ta emot alla fraktioner, på en begränsad yta, liknande den som finns i 
Bjuvs kommun. 

På grund av sluttäckningsarbetet på den befintliga återvinningscentralen är det inte möjligt att 
i nuläget iordningsställa mark för en provisorisk återvinningscentral i området kring Svenstad. 

Eftersom en provisorisk återvinningscentral bör vara på plats när nuvarande 
återvinningscentral stänger, den 1april2019, har förvaltningen tillsammans med NSR tittat på 
en alternativ placering jämfört med Kommunstyrelsens tidigare beslut i frågan. Utifrån den 
snäva tidplanens som förutsättning är det optimalt om den provisoriska återvinningscentralen 
placeras på en fastighet som redan ägs av Båstads kommun, ligger inom detaljplanerat område, 
där verksamheten är planenlig samt att teknisk försörjning (el, fiber, VA) redan är framdragen 
till tomtgräns. 



Fastigheten Vistorp 7:111 i Vistorps industriområde i Förslöv uppfyller dessa kriterier. 
Placeringen är också gynnsam utifrån ett scenario där den framtida permanenta 
återvinningscentralen anläggas i Förslövs-området. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSR 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag på servicenivå, provisorisk återvinningscentral 
Bilaga 2: Kartbild Vistorp 7:111 

Samråd har skett med: 
NSR, Samhällsbyggnad, Mark- och exploateringsingenjören 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 254 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 000934/2018 - 350 

Byggnation av spontanidrottsplats vid Strandängsskolan, 
inklusive gåvoavtal 

Sida 

22 av 34 

Beskrivning av ärendet Johan Olmarker har till Kommunen föreslagit att den asfalterade ytan mellan 
Strandängsskolans låg- och mellanstadiedel och idrottshallen görs om till en 
spontanidrottsplats med markerade planer för fotboll, basket och tennis samt 
en rink för gagaboll. Mål, korgar och nät ingår. Spontanidrottsplatsen ska vara 
öppen för användning av alla, och tillgänglig för skolans verksamheter vid 
behov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2018-10-11, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en spontan
idrottsanläggning enligt förslag. 
2. Kommunstyrelsen beslutar om att gåvoavtal för spontanidrottsanläggning 
godkänns. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen ser positivt på gåvan och är säker på att den kommer att 
stimulera ungdomars idrottsutövning. 
2. Teknik och service får i uppdrag att uppföra en spontanidrottsanläggning 
enligt förslag. 
3. Gåvoavtalet för spontanidrottsanläggning godkänns. 

Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Gösta Gebauer (C) och 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ser positivt på gåvan och är säker på att den kommer 
att stimulera ungdomars idrottsutövning. 

2. Teknik och service får i uppdrag att uppföra en spontanidrottsanläggning 
enligt förslag. 

3. Gåvoavtalet för spontanidrottsanläggning godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2018-10-03 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000934/2018 -350 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Placering av anläggning (Bilaga 1) 
Layout (Bilaga 2) 
Kostnadssammanställning (Bilaga 3) 
Gåvoavtal (Bilaga 4) 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunjurist 

Tjänsteskrivelse 

Spontanidrottsanläggning vid Strandängsskolan i Båstad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att uppföra en spontanidrottsanläggning enligt 
förslag. 

2. Gåvoavtal för spontanidrottsanläggning godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Olmarker har till Kommunen föreslagit att den asfalterade ytan mellan 
Strandängsskolans låg- och mellanstadiedel och idrottshallen görs om till en 
spontanidrottsplats med markerade planer för fotboll, basket och tennis samt en rink för 
gagaboll. Mål, korgar och nät ingår. Spontanidrottsplatsen ska vara öppen för användning av 
alla, och tillgänglig för skolans verksamheter vid behov. 

Bakgrund 

1 (2) 

Asfaltplanen utanför Strandängsskolans idrottshall används i dagsläget som parkering för 
besökande till hallen, isbana (under ett fåtal dagar per år) samt i sällsynta fall för spontanidrott 
där en omarkerad, öppen plan kan användas. 

Tidplan 
Montage och målning beräknas starta i december 2018 och avslutas senast 31 maj 2019. 

'"""'"" "'"'""'"" ""'""•'u''"""'"~ f 



2 (2) 

Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till max 150 kkr. Johan Olmarker med flera 
privatpersoner bekostar allt materiel samt målning genom ett gåvoavtal. Båstads kommun 
bekostar uppgradering av belysning, montage inklusive eventuella mindre markarbeten samt 
ansvarar för framtida skötsel och underhåll genom omfördelning av medel inom ansvar 4001 
(Fritid). 

Båstad 2018-10-11 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2018-11-07 

KS § 255 Dnr KS 000470/2018 - 350 

Uppsägning av arrendeavtal med Båstads GIF 
- Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 

23 av 34 

Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte 
villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas 
upp och ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med kommunens beslut om 
att anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon kronor 
av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för 
anläggningen. För att reglera Båstads GIF medfinansiering har även ett avtal 
härom upprättats för godkännande av båda parter, vilket beslutades av 
kommunstyrelsen 2018-06-07. 

Tjänsteskrivelse från fritids- och fastighetschef Hans Paganus, daterad 
2018-10-19, med tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i 
uppdrag att teckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 
och del av Nejlikan 2 med Båstads GIF. 

Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Gösta Gebauer (C): Bifall. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef 
ges i uppdrag att teckna uppsägning av gällande arrendeavtal för 
Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 med Båstads GIF. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-19 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000470/2018-350 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppsägning av arrendeavtal med Båstads GIF - Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i uppdrag 
att teckna uppsägning av gällande arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 
2 med Båstads GIF. 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal mellan Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel 
och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av detta måste 
det befintliga arrendeavtalet sägas upp och ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med 
kommunens beslut om att anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon 
kronor av stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anläggningen. För 
att reglera Båstads GIF medfinansiering har även ett avtal härom upprättats för godkännande 
av båda parter, vilket beslutades av kommunstyrelsen 2018-06-07. 

Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal 
tecknades 2012 och sträcker sig 25 år framåt, KS001206/10-350. De senaste åren har kommu
nen uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt 
annan anläggning idag än vad som fanns på fastigheten när gällande arrendeavtal ingicks. 
Dessutom har en konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF och även här har 
fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare arrendeavtal. Befintliga 
avtal måste sägas upp och nya arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friidrottsan
läggning och konstgräsplan måste tecknas mellan parterna (separata ärenden, 
KS000937 /2018 samt KS000938/2018). 

Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (KS000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en sådan gåva direkt till 
kommunen. Stiftelsen Gripen var styrda att bevilja gåvan till Båstads GIF för att föreningen 
sedermera kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för Riddarsporren 9 
(KS000937 /2018) samt ett förslag till arrendeavtal för del av Nejlikan 2 (KS000938/2018). 
Vidare har förvaltningen tagit fram ett förslag på uppsägning av befintligt arrendeavtal, se bi
laga 1. Förvaltningen har slutligen även tagit fram ett förslag på medfinansiering om en miljon 
kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, vilket beslutades av kommunstyrelsen 2018-
06-07. 



Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 

2 (2) 

Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut är nöd
vändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldigheter. 
För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande arrendeavtal 
som gäller till december 2036. 

Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor är en gåva till uppförandet av friidrottsan
läggningen som kommunen äger. Enligt beslut i kommunfullmäktige (2009-05-27, Dnr 
261/09-940) under riktlinjer för sponsring, gåvor mm ska en större gåva hanteras i respektive 
nämnd. Förvaltningen bedömer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, kan ses 
som beslut om att formellt acceptera mottagandet av gåvan. 

Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service och Båstads GIF 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppsägning av befintligt anläggningsarrende, bilaga 1 

Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Mark- och exploateringsingenjör Susanna Almqvist 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-11-07 24 av 34 

KS § 256 DnrKS000937/2018-380 

Anläggningsavtal - Riddarsporren 9 med Båstads GIF 

Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan 
Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av 
den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. På grund av detta måste 
det befintliga arrendeavtalet sägas upp (separat ärende, KS0004 70 /2018) och 
ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med kommunens beslut om att 
anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon kronor av 
stiftelsen Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för 
anläggningen. För att reglera Båstads GIF medfinansiering har även ett avtal 
härom upprättats för godkännande av båda parter, vilket beslutades av 
kommunstyrelsen 2018-06-07. 

Tjänsteskrivelse från fritids- och fastighetschef Hans Paganus, daterad 
2018-10-19, med tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik-och servicechef ges i 
uppdrag att teckna arrendeavtal för Riddarsporren 9 i Båstads tätort med 
Båstads GIF. 

Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik-och servicechef 
ges i uppdrag att teckna arrendeavtal för Riddarsporren 9 i Båstads tätort 
med Båstads GIF. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-19 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr:KS000937/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal med Båstads GIF - Riddarsporren 9 i Båstads tätort 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1 (2) 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik-och servicechef ges i uppdrag 
att teckna arrendeavtal för Riddarsporren 9 i Båstads tätort med Båstads GIF. 
Dnr:KS000937/2018 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan Båstads GIF och kom
munen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas upp (separat 
ärende, KS000470/2018) och ett nytt arrendeavtal tecknas. I samband med kommunens beslut 
om att anlägga en friidrottsanläggning blev Båstads GIF beviljade en miljon kronor av stiftelsen 
Gripen för att delfinansiera investeringskostnaderna för anläggningen. För att reglera Båstads 
GIF medfinansiering har även ett avtal härom upprättats för godkännande av båda parter, vil
ket beslutades av kommunstyrelsen 2018-06-07. 

Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal 
tecknades 2012 och sträcker sig 25 år framåt, KS001206/10-350. De senaste åren har kommu
nen uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt 
annan anläggning idag än vad som fanns på fastigheten när gällande arrendeavtal ingicks. Be
fintligt avtal måste sägas upp och nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av friid
rottsanläggning måste tecknas mellan parterna. 

Kommunfullmäktige fattade 2015-06-10 (KS000643/2015-200) beslut om avsiktsförklaring 
att kommunen skulle uppföra en ny friidrottsanläggning. Beslutet var bland annat en förut
sättning för Stiftelsen Gripen att bevilja Båstads GIF en gåva om en miljon kronor att medfinan
siera projektet med. Stiftelsens stadgar och reglemente omöjliggjorde en sådan gåva direkt till 
kommunen. Stiftelsen Gripen var styrda att bevilja gåvan till Båstads GIF för att föreningen 
sedermera kunde stödja anläggningsprojektet ekonomiskt. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för Riddarsporren 9, se bilaga 1 (med 
två tillhörande bilagor). Förvaltningen har även tagit fram ett förslag på medfinansiering om en 
miljon kronor från Båstads GIF till anläggningsprojektet, vilket beslutades av kommunstyrel
sen 2018-06-07. 



Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 

2 (2) 

Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Föreslaget arrendeavtal sträcker sig 
på 5 år med förlängning. Ett beslut är nödvändigt för att reglera arrendatorns och kommunens 
respektive rättigheter och skyldigheter. För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut 
om att säga upp existerande arrendeavtal som gäller till december 2036(separat ärende, 
KS000470/2018). 

Båstads GIFs medfinansiering om en miljon kronor är en gåva till uppförandet av friidrottsan
läggningen som kommunen äger. Enligt beslut i kommunfullmäktige (2009-05-27, Dnr 
261/09-940) under riktlinjer för sponsring, gåvor mm ska en större gåva hanteras i respektive 
nämnd. Förvaltningen bedömer att ett beslut om att ingå ett medfinansieringsavtal, kan ses 
som beslut om att formellt acceptera mottagandet av gåvan. 

Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service och Båstads GIF 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Arrendeavtal, Riddarsporren 9i Båstads tätort inkl två bilagor, bilaga 1 

Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Mark- och exploateringsingenjör Susanna Almqvist 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-11-07 25 av 34 

KS § 257 Dnr KS 000938/2018 - 380 

Arrendeavtal - Del av Nejlikan 2 med Båstads GIF 

Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan 
Båstads GIF och kommunen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av 
den nya friidrottsanläggningen på Riddarsporren 9. Dessutom har en 
konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF och även här har 
fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare 
arrendeavtal. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas upp 
(separat ärende, KS 000470/2018) och ett nytt arrendeavtal tecknas för del av 
Nejlikan 2. Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Då 
föreslaget arrendeavtal sträcker sig 25 år och förvaltningen saknar delegation 
att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 år kräver kommunens 
riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från fritids- och fastighets chef Hans Paganus, daterad 
2018-10-19 med tillhörande bilagor. 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i 
uppdrag att teckna arrendeavtal för del av Nejlikan 2 i Båstads tätort med 
Båstads GIF. 

Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef 
ges i uppdrag att teckna arrendeavtal för del av Nejlikan 2 i Båstads tätort 
med Båstads GIF. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-10-19 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr:KS000938/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Arrendeavtal med Båstads GIF -del av Nejlikan 2 i Båstads tätort 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1 (2) 

1. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med teknik- och servicechef ges i uppdrag 
att teckna arrendeavtal för del av Nejlikan 2 i Båstads tätort med Båstads GIF. 
Dnr:KS000938/2018 

Sammanfattning av ärendet 
Befintligt arrendeavtal för Riddarsporren 9 och del av Nejlikan 2 mellan Båstads GIF och kom
munen reglerar inte villkoren för skötsel och nyttjande av den nya friidrottsanläggningen på 
Riddarsporren 9. Dessutom har en konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF 
och även här har fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare arren
deavtal. På grund av detta måste det befintliga arrendeavtalet sägas upp (separat ärende, 
KS000470/2018) och ett nytt arrendeavtal tecknas för del av Nejlikan 2. 

Bakgrund 
Båstads GIF har under många år arrenderat kommunens fastigheter Riddarsporren 9 och del 
av Nejlikan 2 i Båstads tätort för att bedriva föreningens verksamheter. Gällande arrendeavtal 
tecknades 2012 och sträcker sig 25 år framåt, KS001206/10-350. De senaste åren har kommu
nen uppfört en friidrottsanläggning på Riddarsporren 9 och därmed har fastigheten en helt 
annan anläggning idag än vad som fanns på fastigheten när gällande arrendeavtal ingicks. 
Dessutom har en konstgräsplan anlagts på del av Nejlikan 2 av Båstads GIF och även här har 
fastigheten en helt annan anläggning idag än vad som finns på tidigare arrendeavtal. Befintliga 
avtal måste sägas upp och nytt arrendeavtal som reglerar villkor och skötsel av konstgräsplan 
måste tecknas mellan parterna. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal för del av Nejlikan 2, se bilaga 1 (med 
två tillhörande bilagor). 



Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 

2 (2) 

Arrenden måste eller ska regleras genom skriftliga avtal. Då föreslaget arrendeavtal sträcker 
sig 25 år och förvaltningen saknar delegation att ingå arrendeavtal med arrendetid längre än 5 
år kräver kommunens riktlinjer att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Ett beslut är nöd
vändigt för att reglera arrendatorns och kommunens respektive rättigheter och skyldigheter. 
För att fatta beslut om nytt arrendeavtal krävs beslut om att säga upp existerande arrendeavtal 
som gäller till december 2036(separat ärende, KS000470/2018) . 

Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service och Båstads GIF 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Arrendeavtal, del av Nejlikan 2 i Båstads tätort inkl två bilagor, bilaga 1 

Samråd har skett med: 
Båstads GIF 
Mark- och exploateringsingenjör Susanna Almqvist 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 26 av 34 

KS § 258 Dnr KS 000840/2018 - 900 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2019 
(återremiss) 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. 
Förslaget för 2019 innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn 
för både politik och förvaltning. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 
2018-10-03 med följande yrkande: Ärendet återremitteras för att om möjligt 
samla sammanträdesdagarna för UN, VN, MN, KS eller KS au till samma vecka 
(dock ej fredagar). Detta för att politiskt kunna ha möte att avhandla innehållet 
inför sagda möten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-10-15, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Justerat förslag på sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder antas. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Justerat förslag på sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder antas. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 259 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

DnrKS000464/2018-903 

Redovisning av partistöd för 2017 

Sida 

27 av 34 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2017, har lämnat in 
redovisning i tid: Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-07-27, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Partiernas redovisning av partistöd för 2017 läggs till handlingarna. 

Föredragande Kanslichef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Partiernas redovisning av partistöd för 2017 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 260 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 001414/2017 - 900 

Sida 

28 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 bifogas en förteckning över de fattade beslut 
som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Yrkande Christer de la Matte (M): Bifall med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag 
att revidera beslutsloggen och återkomma i ärendet när revideringen är 
slutförd. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen för november 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera beslutsloggen och återkomma 
i ärendet när revideringen är slutförd. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 29 av 34 

KS § 261 Dnr KS 000745/2018 - 906 

Uppföljning av nämndernas intern kontroll 2017 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen redovisar här vård och omsorgsnämnden och 
myndighetsnämndens uppföljning av intern kontrollplan för 2017. 
Utbildningsnämnden har ännu inte gjort någon uppföljning på 2017 års 
internkontroll plan varför beslutad kontrollplan bifogas istället. Nämnderna och 
styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den interna 
kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 
284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den 
nämnd som ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna 
tillämpas. I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 
2014-12-17 § 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från 
uppföljningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. 
Med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska 
kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 
I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ 
till sådana. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-10-18, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden läggs till handlingarna. 
2. Utbildningsnämnden uppdras att genomföra uppföljningen av internkontroll 
för2017. 

Arbetsutskottets förslag 1. Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden läggs till handlingarna. 
2. Utbildningsnämnden uppdras att skyndsamt genomföra uppföljningen av 
intern kontroll för 2017. 

Notering Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden behandlat ärendet om 
uppföljning av intern kontroll 2017 på sitt sammanträde 2018-11-06. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden läggs till handlingarna. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 
Datum: 2018-10-18 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000745/2018-906 

Till : Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av intern kontroll 2017 för nämnderna 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av 2017 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden och vård och 
omsorgsnämnden läggs till handlingarna. 

Utbildningsnämnden uppdras att genomföra uppföljningen av internkontroll för 2017. 

Bakgrund 

Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 

1 (1) 

§ 284 beslutat om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som 
ansvarar för verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av sina respektive 
interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och 
styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta 
initiativ till sådana. 

Aktuellt 

Förvaltningen redovisar här vård och omsorgsnämnden och myndighetsnämndens 
uppföljning av intern kontrollplan för 2017. Utbildningsnämnden har ännu inte gjort 
någon uppföljning på 2017 års internkontroll plan varför beslutad kontrollplan bifogas 
istället. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, Utbildningsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård och omsorgsnämnden och ekono
miavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för vård och omsorgsnämnden 
Uppföljning av intern kontroll 2017 för myndighetsnämnden 
Intern kontrollplan för 2017 utbildningsnämnden 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2018-11-07 

KS § 262 Dnr KS 000222/2018 - 900 

Uppföljning av punkt avseende intern kontroll 2017 
för kommunstyrelsen 

30 av 34 

I uppföljningen av internkontroll för 2017 uppdagades det behov om att skapa 
en bättre hantering av drivmedelskort i Båstads kommun. Kontrollen visade 
att det fanns olika rutiner beroende på var man arbetade. Bensinmacken bytte 
Reg.nummer på korten om någon bad om det. Kommunstyrelsen beslutade i 
april gällande denna punkt: Kontrollmoment nr. 5 - Tydliga instruktioner till 
bensinstationen att skriftlig anmälan görs när registreringsnummer byts på 
kortet. En fordonsskötselorganisation är under uppbyggnad. En huvudansvarig 
person påbörjar arbetet i november 2018 och räknar med att en ny 
organisation ska fungera i mars 2019. En kontaktperson i varje verksamhet 
utses. Ett drivmedelskort kommer att finnas till varje fordon som kopplas ihop 
med nyckeln. På detta sätt blir det samma rutin för alla fordon. Den interna 
kontrollen kommer att stärkas när denna organisation är införd. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-10-18, 
med tillhörande bilaga. 

Uppföljningen av punkten hantering av bensinkort under 2017 års interna 
kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppföljningen av punkten hantering av bensinkort under 2017 års 
interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



GHJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2018-10-18 

Handläggare: Elisabet Edner, AnnaCarin Strebel 

Dnr: 000222/2018-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Uppföljning av punkt avseende intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av punkten hantering av bensinkort under 2017 års interna kontrollplan 
för kommunstyrelsen godkänns. 

Bakgrund 

I uppföljningen av internkontroll för 2017 uppdagades det behov om att skapa en bättre 
hantering av drivmedelskort i Båstads kommun. Kontrollen visade att det fanns olika 
rutiner beroende på var man arbetade. Bensinmacken bytte Regnummer på korten om 
någon bad om det. 

Kommunstyrelsen beslutade i april gällande denna punkt 
Kontrollmoment nr. 5 - Tydliga instruktioner till bensinstationen att skriftlig anmälan 
görs när registreringsnummer byts på kortet. 

Aktuellt 

En fordonsskötselorganisation är under uppbyggnad. En huvudansvarig person påbörjar 
arbetet i november 2018 och räknar med att en ny organisation ska fungera i mars 2019. 
En kontaktperson i varje verksamhet utses. Ett drivmedelskort kommer att finnas till 
varje fordon som kopplas ihop med nyckeln. På detta sätt blir det samma rutin för alla 
fordon. Den interna kontrollen kommer att stärkas när denna organisation är införd. 

Beslutet skall expedieras till: 

Revisionen, Ekonomiavdelningen 



ITT] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 263 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-07 

Dnr KS 001047 /2018 - 905 

Förslag till beslut om skattesats 2019 

Sida 

31av34 

Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 
2014-02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23, ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. I år föreslås budgeten att revideras vid 
decembermötet. Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av 
skattesats tas före november månads slut. Förslaget innebär en oförändrad 
skattesats om 20,23 kr per skattekrona. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-11-07. 

Föredragande VerksamhetsstödschefFredrik Hedesand föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

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

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 

KS § 264 Dnr KS 001210/2017 - 907 

Borgensåtagande - Konstgräs, Förslöv (återremiss) 

Beskrivning av ärendet Förslövs IF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande 
avseende ett lån om 1 mkr för att byta ut mattan och återvinna befintligt 
granulat på sin konstgräsplan. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

Ärendet återremitterades på KS au 2018-10-23, bland annat avseende 
förtydligande information gällande ekonomi och miljö. 

Tjänsteskrivelser från ekonomichefE!isabet Edner, daterade 2018-10-19 
och 2018-11-06, med tillhörande bilagor. 

Verksamhetsstödschef Fredrik Hedesand föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L), Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S): 
Borgensåtagande för lån om 1 mkr till Förslövs IF godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Borgensåtagande för lån om 1 mkr till Förslövs IF godkänns. 

Sida 

32 av 34 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 33 av 34 

KS § 265 Dnr KS 001415/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet den 28 augusti 2018 

b). Dom från Förvaltningsrätten - Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
- Avslut av kommundirektörens anställning - Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet - Målnr. 4449-18 

c). Protokoll - Styrelsemöte 1 2018 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

d). Protokoll - Styrelsemöte 5 2018 med styrelsen i NSR AB 

e ). Protokoll nr. 4 2018 - Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 

f). Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2018-10-11 

g). Protokoll nr. 8 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-11-07 

KS § 266 Dnr KS 001416/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2018-10-02 

b ). Delegations beslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
tom 2018-09-25 

c). Delegationsbeslut- Kommunjuristen 2018-10-05 

Sida 

34 av 34 

d). Delegationsbeslut- Individ och familj 2018-10-01- 2018-10-24 

e). Delegationsbeslut- Ekonomichefen 2018-10-29 

f). Delegations beslut - HR-avdelningen 2018-10-29 

g). Delegations beslut - Trafikingenjören 2018-10-31 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


