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Övriga 
närvarande: Rustan Svensson (M), ej tjg. ers. Krister Lilja (KD), ej tjg. ers. Jessica Andersson (S), 

ej tjg. ers. Jonas Nilsson (MP) ej tjg. ers. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Erik Lidberg, tf. kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Bo Wendt. Ersättare: Ingela Stefansson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 15 januari 2019 kl. 10.00. 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-01-09 

Från och med 2019-01-16 till och med 2019-02-07 

Henrik Andersson 

§§ 1-20 
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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

KS § 1 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 2 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 3 Dnr KS 001179 /2018 - 700 
Informationsärenden 

KS § 4 Dnr KS 001633/2014 - 901 
Ändring av reglementen avseende alkohol- och serveringstillstånd 

KS § 5 Dnr KS 001024/2017 - 200 
Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar 

KS § 6 Dnr KS 001081/2018 - 380 
Uppdatering av regler för stöd till föreningar 

KS § 7 Dnr KS 001073/2018 - 200 
Uppdatering av regler för tomtförsäljning 

KS § 8 Dnr KS 001104/2018 - 200 
Del av Hemmeslöv 5:9 - Etablering norr om cirkulationsplatsen 

KS § 9 Dnr KS 001136/2018 - 300 

Sida 

2 av 25 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt inom området Heden, etapp 111 

KS § 10 Dnr KS 001146/2018 - 900 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 

KS § 11 Dnr KS 000567 /2018 - 500 
Borgen - Sydvatten AB 

KS § 12 Dnr KS 001159/2018 - 903 
Val av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 

KS § 13 Dnr KS 001160/2018 - 903 
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 

KS § 14 Dnr KS 001161/2018 - 903 
Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 

KS § 15 Dnr KS 001162/2018 - 903 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum 

2019-01-09 

KS § 16 Dnr KS 001157 /2018 - 903 
Val av ledamot, tillika ordförande, i kommunala handikapprådet 2019-2022 

KS § 17 Dnr KS 001158/2018 - 903 
Val av ledamot, tillika ordförande, i kommunala pensionärsrådet 2019-2022 

KS § 18 
Beslutsloggen 

KS § 19 
Delgivningar 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS § 20 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

justerandes si naturer 

Sida 

3 av 25 

Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

DnrKS001177/2018-900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av25 

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". Justerings
ordningen 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 Bo Wendt. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 januari 2019 kl. 10.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 5 av 25 

KS § 2 Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

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 och ändringar: 

Extra information om kommunens översiktsplan. 

Väckt informationsärende om hanteringen, reaktioner och hur det går 
på Bjärehemmet i Västra Karup med anledning av nedläggningen. 

Väckt informationsärende om regerings bildandets eventuella påverkan 
på kommunens budget. 

Ärendet om Svar till Arbetsmiljöverket utgår idag, nämns istället kort under 
informationsärendena. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 6 av 25 

KS § 3 Dnr KS 001179/2018- 700 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Kommunpolis Axel Johansson informerar. 

Beslut 

b). Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 och del av Hemmeslöv 5:9 
(Camilla Nermark och Roger Larsson, Samhällsbyggnad) 

c). Detaljplan för Sunnan 10 i Torekov (Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad) 

d). Stenskoning vid Gulstad-hamnen (Ingemar Lundström, Teknik och service) 

e). Kommunens översiktsplan ÖP 
(Kristina Bell och Olof Sellden, Samhällsbyggnad). 

f]. Fråga om hanteringen, reaktioner och hur det går på Bjärehemmet i Västra 
Karup med anledning av nedläggningen (Ordförande Johan Olsson Swanstein). 

g). Regerings bildandets eventuella påverkan på kommunens budget 
(Erik Lidberg, kommundirektör). 

h). Svar till Arbetsmiljöverket (Ordförande Johan Olsson Swanstein). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-01-09 

KS §4 Dnr KS 001633/2014 - 901 

Ändring av reglementen avseende alkohol- och 
serveringstillstånd 

7 av 25 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom 
alkohollagstiftningen. Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts 
från verksamhetsområdet bildning och arbete till verksamhetsområde 
samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör myndighetsutövning mot 
enskild och det finns synergieffekter i att samordna myndighetsutövningen 
inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för kommunens 
uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. Vidare föreslås en uppdatering av 
hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter hanteras samt några 
förtydligande av ansvarsområden. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2018-12-05, med tillhörande bilagor. 

1. Revideringen av kommunstyrelsens reglemente fastställs. 
2. Revideringen av myndighetsnämndens reglemente fastställs. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Revideringen av kommunstyrelsens reglemente fastställs. 

2. Revideringen av myndighetsnämndens reglemente fastställs. 

Utdra sbes rkande 



U1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

2019-01-09 8 av 25 

KS § 5 Dnr KS 001024/2017 - 200 

Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar 

En motion har inkommit från Liberalerna som tar upp förändringar i 
VA-kostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branchorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås dels få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet och dels undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och uppvärmningskostnaderna 
för varmvatten. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2018-12-11, med tillhörande bilagor. 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 - Anläggningsstöd. 
Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 
vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år. 
2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till 
föreningar. 
3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 
4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag. 

Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L) med bifall från Bo Wendt (BP), Gösta Gebauer (C), 
Kerstin Gustafsson (M), UlfJiewertz (M), Gösta Sandgren (M), Ingela 
Stefansson (S), Thomas Nerd (S) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall med 
följande tillägg: Innan ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige genomför 
handläggaren dialog med föreningarna och kompletterar ärendet med dessa. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-01-09 9 av 25 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Innan ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige genomför handläggaren dialog 
med föreningarna och kompletterar ärendet med dessa. 

Härutöver föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 -Anläggningsstöd. 
Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 
vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år. 

2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till 
föreningar. 

3. Föreningarna uppmanas att söka investerings bidrag till energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 

4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fjlJ BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-01-09 10 av 25 

KS § 6 Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av regler för stöd till föreningar 

En uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 
gällande investerings bidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta 
och reglerade för att underlätta fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur 
man ska söka behöver bli bättre bland sökande föreningar. Båstads kommun 
stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidrags bestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs 
av kommunfullmäktige 2016-04-13 § 81. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, daterad 
2018-12-12, med tillhörande bilaga. 

Bilagt förslag till uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och 
ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 januari 2019. 

Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Bilagt förslag till uppdatering av Bidrags bestämmelser för barn- och 
ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 januari 2019. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-01-09 11av25 

KS § 7 Dnr KS 001073/2018 - 200 

Uppdatering av regler för tomtförsäljning 

För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband 
med försäljningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för 
försäljning av kommunala villatomter. Förtydligandet avser regler kring 
reservationen av villatomten och hur reservationen kan förlängas och 
begränsning med en ansökan per familj. I samband med villatomtförsäljningar 
har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning tagits fram. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-11-13, med tillhörande bilaga. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 
- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 
förlängas maximalt två månader under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. 
- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar 
och sam-/särboende. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 

Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 
förlängas maximalt två månader under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. 

Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar 
och sam-/särboende. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001104/2018 - 200 

Sida 

12 av 25 

Del av Hemmeslöv 5:9 - Etablering norr om cirkulationsplatsen 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för 
verksamhetslokaler från byggföretaget MIMS Invest AB. Företaget har 
specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för kommersiella ändamål och 
har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i Båstads 
kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. Köp redo AB vill uppföra en 
byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med hyresgästen 
COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre 
kustvägen och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. Teknik och 
service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och företaget arbetat 
fram en lämplig disposition för tomten och ett förslag till optionsavtal har tagits 
fram. Syftet med optionsavtalet är att ge företaget tid att förprojektera och ta 
fram bygglovshandlingar med målsättning att företaget vid optionstidens slut 
ska förvärva optionsområdet. Optionsavtalet innehåller specifika villkor som 
överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant villkor avser prissättning och 
ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. För att företaget 
ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för 
området vinner laga kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med 
stöd i befintlig detaljplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-11-29, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 godkänns. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 9 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001136/2018 - 300 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för 
byggrätt inom området Heden, etapp 111 

Sida 

13 av 25 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala 
exploateringsorådet Heden, etapp Il!. Tävlingsområdet innehåller fyra 
delområden. Tävlingen har genererat 13 tävlings bidrag som samtliga lämnats 
in i rätt tid. 11 bidrag klarade de kvalificeringskrav som ställts i inbjudan och de 
två som inte kvalificerat sig meddelades om detta omgående. Varje delområde 
har genererat som minst tre och som mest sex tävlingsbidrag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-01-07, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Tilldela GBJ Bostadsutveckling AB option att teckna markanvisningsavtal 
med Båstads kommun för exploatering av Heden, etapp III, område 1 & 4 i 
enlighet med inlämnat tävlings bidrag. 
2. Tilldela Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering av Heden, 
etapp III, område 2 i enlighet med inlämnat tävlings bidrag. 
3. Inte tilldela option för byggrätt inom område 3 inom ramen för påbörjad 
tävling. 
4. Uppdra åt Teknik och service att presentera nytt förslag till anvisnings
förfarande för område 3 under kvartal 2 2019. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist och planchef Olof Sellden 
föredrar ärendet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Bjärepartiet ser med oro på den alltför stora exploateringen 

Propositionsordning 

i närtid i Hemmeslövsområdet. Vi anser att 300 lägenheter i stationsområdet 
plus kommunens 90 fribyggartomter på Heden först ska bebyggas. Vi anser 
därför att tilldelning ej ska ske utan Heden etapp III läggs i malpåse tills vidare. 

Ingela Stefansson (S), Kerstin Gustafsson (M), Birgitte Dahlin (L) och 
Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit förvaltningens förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Bifall till förvaltningens förslag. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts yrkande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-01-09 

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan. 
Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
förvaltningens förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin fL) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Stefan Olsson (C) X 

Gösta Gebauer f C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

Kommunstyrelsen beslutar: 

14 av 25 

1. Tilldela GBJ Bostadsutveckling AB option att teckna markanvisningsavtal 
med Båstads kommun för exploatering av Heden, etapp III, område 1 & 4 
i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag. 

2. Tilldela Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum option att teckna 
markanvisningsavtal med Båstads kommun för exploatering av Heden, 
etapp III, område 2 i enlighet med inlämnat tävlings bidrag. 

3. Inte tilldela option för byggrätt inom område 3 inom ramen för 
påbörjad tävling. 

4. Uppdra åt Teknik och service att presentera nytt förslag till 
anvisningsförfarande för område 3 under kvartal 2 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-01-07. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001136/2018 - 300 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt inom 
området Heden, etapp 111 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att; 
1. tilldela GBJ Bostadsutveckling AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads 

kommun för exploatering av Heden, etapp III, område 1 & 4 i enlighet med inlämnat 
tävlings bi drag. 

2. tilldela Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum option att teckna markanvis
ningsavtal med Båstads kommun för exploatering av Heden, etapp III, område 2 i enlig
het med inlämnat tävlings bidrag. 

3. inte tilldela option för byggrätt inom område 3 inom ramen för påbörjad tävling. 
4. uppdra teknik och service att presentera nytt förslag till anvisningsförfarande för om

råde 3 under kvartal 2, 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala exploateringsorå
det Heden, etapp III. Tävlingsområdet innehåller fyra delområden. 

uuu. 

Tävlingen har genererat 13 tävlings bi drag som samtliga lämnats in i rätt tid. 11 bidrag klarade 
de kvalificeringskrav som ställts i inbjudan och de två som inte kvalificerat sig meddelades om 
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detta omgående. Varje delområde har genererat som minst tre och som mest sex tävlings bi
drag. 

Samtliga bidrag har utvärderats mot samma principer och betygsatts efter en poängskala från 
1-5, där 1 motsvarar godtagbart och 5 exceptionellt. Utvärdering har genomförts av represen
tanter från byggnadskontoret, samhällsbyggnadskontoret och teknik och service då de 
aspekter som bedömts spänner över flera kompetensområden. 

För område 1, innehållande byggrätter med upplåtelseform hyresrätt, erhöll kommunen tre 
tävlings bidrag. Högst poäng genererade förslaget från GBJ Bostadsutveckling AB, ett förslag 
som utmärkte sig framförallt ur ett livscykelperspektiv och uppvisade genomtänkt lägenhets
fördelning, trygga och tillgängliga gemensamhetsytor och en högsta hyressättning om 1 600 
kronor/ färdigställd BT A. 

För område 2, innehållande byggrätter med upplåtelseform bostadsrätt, erhöll kommunen sex 
förslag. Högst poäng genererade förslaget från Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum, 
ett förslag som utmärkte sig framförallt ur ett arkitektioniskt perspektiv och uppvisade genom
tänkt energiförsörjning, varierad lägenhetsfördelning och trygg utomhusmiljö. 

För område 4, innehållande byggrätter med upplåtelseform bostadsrätt, erhöll kommunen sex 
bidrag. Högst poäng (33) genererade förslaget från Swebostad AB. Dessvärre avvek innehållet 
i bidraget från detaljplanen avseende minsta tillåtna tomtyta och kan inte genomföras utan 
omarbetning. 
Näst högst poäng (30) genererade förslaget från GBJ Bostadsutveckling AB, ett förslag som 
utmärkte sig framförallt ur ett livscykelperspektiv och uppvisade genomtänkt lägenhetsfördel
ning samt trygga och tillgängliga gemensamhetsytor. 

Genomförd utvärdering har resulterat i tre högt poängsatta tävlings bidrag som förvaltningen 
föreslår tilldelas option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. 
Bidragen tillhör GBJ Bostadsutveckling AB, Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum. 
Bidraget omfattar tillsammans 158 bostäder som kan uppföras under 2020-2023. 
Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 25 575 000 kronor. 

Avseende område 3, innehållande byggrätter med upplåtelseform hyresrätt, erhöll kommunen 
tre tävlings bidrag. Högst poäng genererade förslaget från Eksjöhus som hade för avsikt att 
bygga med statligt investeringsstöd för att kunna erbjuda en hyresnivå om 1 350 kronor/ fär
digställd BT A. 
I slutet av december 2018 meddelade Boverket att riksdagen beslutat dra in möjligheten att 
erhålla stöd för byggnation av hyresrätter och studentbostäder. Ansvarig hos Eksjöhus har 
tillfrågats om de ändå kan driva redovisat projekt mot en hyressättning om 1 600 kronor/ BT A. 
Eksjöhus har lämnat besked att det inte är genomförbart varför förvaltningen föreslår kom
munstyrelsen besluta att inte tilldela område 3 inom ramen för påbörjad tävling. Istället före
slår förvaltningen kommunstyrelsen att lämna förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
nytt förslag till anvisningsförfarande under våren 2019. 

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417 /2017-135) 
Samtliga handlingar tillhörande markanvisningstävlingen publicerades på kommunens hem
sida och information mailades samtliga kontakter i kommunens intressentlista. Sista inläm
ningsdag för tävlingsbidrag bestämdes till den 31 oktober 2019. 
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Tävlingsförfarandet som metod återspeglar kommunens ambition att attrahera exploatörer 
som vill bygga hållbart och med en hög kvalite. Inbjudan till markanvisning för Heden etapp 111 
har medvetet utformats att inte innehålla någon angiven viktning mellan de olika krav och kri
teriespecifikationerna för att lämna större utrymme för exploatörerna att visa sin ambitions
nivå. 
Förvaltningen anser att markanvisningstävlingen har levererat ett flertal tävlings bi drag med 
genomgående hög ambition och genomtänkta förslag på utveckling av området. Det står också 
klart att det ur bedömningshänseende verkligen är viktigt att exploatören tar tillvara möjlig
heten att tydligt redogöra för hur det inlämnade förslaget till exploatering möter kommunens 
kommunicerade krav och önskemål. Konkurrensen är hård och endast det som redogörs för i 
tävlings bidraget kan utvärderas. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut inleds avtalstecknande med angivna parter i syfte att 
genomföra vad som angivits i insända tävlingsbidrag. Beslutet innebär att förutsättningar att 
bygga 158 nya bostäder skapas i Båstads kommun, 53 stycken hyresrätter och 105 bostadsrät
ter. Samtliga bostäder förväntas vara uppförda 2023. 

Verksamhet 
För att de parter som kommunen genom detta beslut knyter till sig ska kunna påbörja sin pro
jektering och byggnation måste detaljplanen genomföras. Projektering av allmän plats har på
börjats och anpassas till parternas förslag. Utbyggnad förväntas starta kvartal 1 2019. 

Ekonomi 
Detta beslut resulterar inte i några ekonomiska konsekvenser för kommunen, annat än 
kostnader för utbyggnad av allmän plats som upptagits i budget för 2019. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. GBJ Bostadsutveckling AB 
2. Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum 
3. Eksjöhus 
4. Enheten för samhällsbyggnad 
5. NSVA 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
1. Tävlings bidrag från GBJ Bostadsutveckling AB, Karin Petterssons Arkitektbyrå och 

Victurum samt Eksjöhus (digitalt) 
2. Områdesmosaik utvisande förslagen tillsammans 

Samråd har skett mellan: 
Enheten för samhällsbyggnad och teknik och service 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001146/2018 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 

Sida 

15 av 25 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. Förvaltningen har utarbetat ett förslag 
till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde för 2019. 
Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar 
av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2019 är 
upprättat i enlighet med förslaget till tillämpningsanvisningar för intern 
kontroll. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-12-13 med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheterna under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheterna under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 
2. Behåll kontrollmoment att e-post ska hanteras skyndsamt. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lid berg föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheterna under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

2. Kontrollmoment att e-post ska hanteras skyndsamt behålls. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-12-13 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 001146/2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut 

Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheter under kommunstyrelsens ansvar 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an
svarsområde för 2019. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an
svarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2019 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde, 
kommunrevisionen, Ekonomienheten, Kansliet, IT-enheten., Upphandlingsenheten, HR enhet
en. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för 2019 för de kommunstyrelsen 

Båstad och 2018-12-13 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-01-09 16 av 25 

KS § 11 Dnr KS 000567 /2018 - 500 

Borgen - Sydvatten AB 

I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 
uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. För att Sydvatten i sin upplåning ska 
få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i konsortialavtalet §7 
att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har 
beslutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att 
ställa borgen som en del i avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet 
skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. I§ 7 står även att "Beslut om att 
begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med 
minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder 
sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga 
åtgärder omgående vidtas. För att undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott 
mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om 
utökad borgensram." 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-12-14, med 
tillhörande bilagor. 

Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

1;Jv 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001159/2018 - 903 

Sida 

17 av 25 

Val av ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2019-2022. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska 
arbetsutskottet bestå av fem ledamöter och lika många ersättare. 
Arbetsutskottet är tillika kommunens förhandlingsutskott. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande personer väljs till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022: 

Johan Olsson Swanstein (M) 

Kerstin Gustafsson (M) 

Ingela Stefansson (S) 

Gösta Gebauer (C) 

Bo Wendt (BP) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001160/2018 - 903 

Sida 

18 av 25 

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2019-2022. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska 
arbetsutskottet bestå av fem ledamöter och lika många ersättare. 
Arbetsutskottet är tillika kommunens förhandlingsutskott. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande personer väljs till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022: 

Gösta Sandgren (M) 

Birgitte Dahlin (L) 

Thomas Nerd (S) 

Hans Grönqvist (BP) 

Inge Henriksson (BP) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

1JN 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001161/2018 - 903 

Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022 

Sida 

19 av 25 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja en ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande person väljs till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022: 

Johan Olsson Swanstein (M) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJ-iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001162/2018 - 903 

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja en vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Sida 

20 av 25 

Följande person väljs till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2019-2022: 

Ingela Stefansson (S) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

ph/ 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 

KS § 16 Dnr KS 001157 /2018 - 903 

Val av ledamot, tillika ordförande, i kommunala 
handikapprådet 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ledamot och tillika ordförande i kommunala 
handikapprådet för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande person väljs till ledamot samt ordförande i kommunala 
handikapprådet 2019-2022: 

Birgitte Dahlin (L) 

Sida 

21av25 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 

KS § 17 Dnr KS 001158/2018 - 903 

Val av ledamot, tillika ordförande, i kommunala 
pensionärsrådet 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja ledamot och tillika ordförande i kommunala 
pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande person väljs till ledamot samt ordförande i kommunala 
pensionärsrådet 2019-2022: 

Lars Elofson (M) 

Sida 

22 av 25 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 18 

Beslutsloggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Sida 

23 av 25 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för januari 2019 godkänns. 

Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 19 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-09 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

a). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2018-06-05. 

Sida 

24 av 25 

b ). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-12-06. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer 



fTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-01-09 

KS § 20 DnrKS001416/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

Beslut 

a). Delegationsbeslut- Fastighets- och fritidschefen tom 2018-12-01. 

b ). Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
tom 2018-12-17. 

c). Delegationsbeslut-Teknik- och servicechefen tom 2018-12-12. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

25 av 25 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


