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Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Erik Lidberg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Inge Henriksson. Ersättare: Stefan Olsson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdes datum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringspiats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-03-13 

Från och med 2019-03-20 till och med 2019-04-11 

~o;;;L 
Henrik Andersson 

§§ 36-54 
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Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

KS § 36 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 37 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS§38 DnrKS001179/2018-900 
lnformationsärenden 

KS § 39 Dnr KS 000545/2014- 600 

Sida 

2 av 27 

Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun 

KS § 40 Dnr KS 000109/2019 - 600 
Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

KS § 41 Dnr KS 000110/2019 - 900 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 

KS § 42 Dnr KS 000051/2019 - 900 
Svar på granskning avseende kommunens målstyrning 

KS § 43 Dnr KS 000052/2019 - 900 
Svar på granskning avseende intern kontroll 

KS § 44 Dnr KS 000054/2019 - 900 
Svar på granskning avseende kommunens kostnader för resor och representation 

KS § 45 Dnr KS 000053/2019 - 900 
Svar på granskning avseende kommunens fordonshantering 

KS § 46 Dnr KS 000872/2018 - 200 
Upplåtelse av kommunala lokaler för pensionärsföreningar 

KS § 47 Dnr KS 000111/2019 - 500 
Inrättande av styrgrupp för Sydvatten AB 

KS § 48 Dnr KS 000103/2019 - 200 
Markanvisningsavtal för Heden etapp III - Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB 

KS § 49 Dnr KS 000104/2019 - 200 
Markanvisningsavtal för Heden etapp III - GBJ Bygg AB 

KS § 50 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om granskning 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

KS § 51 
Delgivningar 

Dnr KS 001166/2018 - 900 

KS § 52 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 2018 

KS § 53 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegationsbeslut 2019 

KS § 54 Dnr KS 000207 /2019 - 900 
Rekommendation om arvodesnivåer till Båstadhems styrelse 

justerandes si naturer 

Sida 
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Utdra sbes rkande 



rl1J BÅSTADS 
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Kommunstyrelsen 

KS § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

DnrKS001177/2018-900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av27 

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 Inge Henriksson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Stefan Olsson. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 19 mars 2019 kl. 10.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av27 

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: 

Extra informationsärende - Skriftlig information till kommunstyrelsen från 
utbildningsnämndens ordförande - Social jour. 

Extra informationsärende - Planering av Köpmansgatan. 

Extra informationsärende - Branden i köket på Skogsliden. 

Extra ärende - Rekommendation om arvodesnivåer till Båstadhems styrelse. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 001179 /2018 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). VD Christer Hult informerar om Swedish Open samt nytecknat avtal. 

Sida 

6 av27 

b ). Provisorisk återvinnings central (Andreas Jansson tillsammans med NSR). 

Beslut 

c). Markanvisning inom Förslöv 2:4 (Susanna Almqvist). 

d). Detaljplan Östra Karup (Susanna Almqvist). 

e ). Skriftlig information till kommunstyrelsen från utbildningsnämndens 
ordförande - Social jour. 

f). Planering av Köpmansgatan (Hans Paganus, Erik Lid berg). 

g). Branden i köket på Skogsliden (Jan Bernhardsson). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildnings nämnd ens 
förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

2019-03-13 

KS § 39 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och 
södra sidan i Båstads kommun 

7 av 27 

Sedan 2014 har diskussioner och utredningar gjorts för att finna lösningar för 
en likvärdig och modern förskole- och grundskolestruktur. Beslut har tagits i 
vissa delar, men inget helhets beslut har tagits. På kommunfullmäktige 2018-
12-19 återremitterades ärendet för att utreda förslag till en mer likvärdig 
förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan. 

Tjänsteskrivelse från tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, daterad 
2019-01-29, med tillhörande bilagor. 

Förslag till likvärdig förskole- och grundskolestruktur för perioden 
2019-2023 antas. 

Tf. skolchef Margaretha Ekelund-Svensson föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S), Gösta Sandgren (M), Birgitte Dahlin (L), Ingela Stefansson (S), 
Ninni Markow (M), Johan Olsson Swanstein (M) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall till utbildningsnämndens förslag, med följande tillägg: Kommun
fullmäktiges beslut "Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan" 
från den 28 februari 2018, § 39, upphävs. 

Bo Wendt (BP) med bifall från Stefan Olson (C) och Carolin Gräbner (SO): 
Tidigare beslut från kommunfullmäktige gällande "Hållbar och optimal 
skolorganisation - Södra sidan" från den 28 februari 2018 ska inte rivas upp 
eller ändras. För Norra sidan yrkar vi på alternativ 2 i tidigare skolutredning 
och att förskoleorganisationen går vidare till beslut i enlighet med tidigare 
beslut fattat i utbildningsnämnden i frågan. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Thomas Nerds m fl yrkande. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till Thomas Nerds m fl yrkande. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts m fl yrkande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2019-03-13 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ninni Markow (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Stefan Olsson (C) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Carolin Gräbner (SD) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 6 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
Thomas Nerds m f1 yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till likvärdig förskole- och grundskolestruktur för perioden 
2019-2023 antas. 

2. Kommunfullmäktiges beslut "Hållbar och optimal skolorganisation 
- Södra sidan" från den 28 februari 2018, § 39, upphävs. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Bjärepartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. 

Sida 

8 av27 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

KS §40 Dnr KS 000109/2019 - 600 

Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna 

9 av27 

Beskrivning av ärendet Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §) ska huvudmannen utse en 
eller flera skolchefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska 
biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första 
hand i skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i 
arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Även att följa det systematiska 
kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. Avsikten är inte att inrätta en ny 
ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Det är frågan 
om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska 
skolchefen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker 
inte dessa till är det hens skyldighet att informera huvudmannen. Det kan 
handla om att det inte finns tillräckliga resurser. Ansvaret för att utbildningen 
inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid 
på huvudmannen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2019-02-04. 

Utse bildningschef Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads 
kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning 
förvuxna. 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Utse bildningschef Henrik Andersson till skolchef med ansvar för 
Båstads kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-04 

Handläggare: Henrik Andersson, Bildningschef 

Dnr: KS 000109 /2019 -600 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Utnämnande av skolchef för vuxenutbildning och särskild utbildning för 
vuxna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Bildningschef, Henrik Andersson till skolchef med ansvar för Båstads 
kommuns verksamhet avseende vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan årsskiftet 2018/2019 ska skolhuvudmän utse en eller flera skolchefer med ansvar att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten. 

Bakgrund 
Skolchef och motsvarande benämningar av tjänsteuppdrag är inte tidigare reglerat i lagstift
ningen inom skol- och utbildningsområdet. 

Aktuellt 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap 8 a §)ska huvudmannen utse en eller flera skol
chefer för hela eller delar av verksamheten. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs . Med föreskrifter menas alla bestämmel
ser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. Sådana föreskrifter finns i första hand i 
skollagen och anslutande författningar, men även till exempel i arbetsmiljölagen och diskrimi
neringslagen. Även att följa det systematiska kvalitetsarbetet ingår i uppdraget. 
Avsikten är inte att inrätta en ny ansvarsnivå, istället inrättas en ny funktion hos huvudman
nen. Det är frågan om en markering att det ska finnas en eller flera personer som ska se till att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Vid eventuella brister ska skolchefen försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Räcker inte dessa till är det hens skyldig
het att informera huvudmannen. Det kan handla om att det inte finns tillräckliga resurser. An
svaret för att utbildningen inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk ligger i 
slutändan alltid på huvudmannen. 

Konsekvenser av beslut 
Rollen som skolchef och det ansvar som åligger denne blir tydligare. 

Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson, Bildningschef 
Ewa Nilsson Akademi Båstad vuxenutbildning 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 

Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-03-13 10 av 27 

KS §41 Dnr KS 000110/2019 - 900 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den 
interna kontrollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen 
har. Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda 
kontrollmoment som ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 
2018. Kommentar till röd avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna 
skrivelser till kommunen. Saknas återkoppling i ärendehanteringssystem i 
några stickprov. Betyder ej att svar uteblivit, utan mer troligt att återkoppling 
till registrator ej genomförts. Kommentar till röd avvikelse på regler för 
upphandling: Det finns stora brister inom våra inköps-, upphandlings- och 
avtalsuppföljningsprocesser och vi har under andra halvåret 2018 påbörjat 
arbetet med att ifrån grunden inventera, skapa struktur och bygga upp rutiner 
kring samtliga ovan nämnda områden. Därför är 2018 års uppföljning av 
kontrollplanspunkter för upphandling ej applicerbara. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-02-06, 
med tillhörande bilaga. 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen 
godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-02-06 
Handläggare: Elisabet Edner 
Dnr: KS 000110/2019 -900 
Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan för kommunstyrelsen godkänns. 

Bakgrund 

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

1 (2) 

§ 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 

Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av den interna kon
trollplanen för verksamheten inom sitt eget ansvarsområde. Av kommunstyrelsens 
reglemente framgår vilka ansvarsområde kommunstyrelsen har. 

Förvaltningen har sammanställt resultatet från de genomförda kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens egna interna kontrollplan för 2018. 

Kommentar till röd avvikelse på Skyndsamt besvarande av inkomna skrivelser till 
kommunen 
Saknas återkoppling i ärendehanteringssystem i några stickprov. Betyder ej att svar 
uteblivit, utan mer troligt att återkoppling till registrator ej genomförts. 

Kommentar till röd avvikelse på regler för upphandling 
Det finns stora brister inom våra inköps- upphandlings- och avtalsuppföljningsprocesser 
och vi har under andra halvåret 2018 påbörjat arbetet med att ifrån grunden inventera, 
skapa struktur och bygga upp rutiner kring samtliga ovan nämnda områden. Därför är 
2018 års uppföljning av kontrollplanspunkter för upphandling ej applicer# ~ 



2 (2) 

Beslutet skall expedieras till : 

Revisionen, ekonomienheten 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 000051/2019 - 900 

Svar på granskning avseende kommunens målstyrning 

Sida 

11av27 

Beskrivning av ärendet De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska i vilken 
utstreckning kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen 
utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. EY:s bedömning är att 
målstyrningen i kommunen inte är fungerande då man menar att det saknas en 
gemensam syn på målstyrningens syfte. Kommunallagens elfte kapitel anger att 
kommunen årligen ska upprätta en budget, och att denna ska innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en utmaning i att 
utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra, dels säkerställer att styrmodellen 
fungerar ut i de enskilda verksamheterna. Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att 
nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, daterad 2019-03-01. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen ska initiera en översyn av kommunens målstyrning samt 
säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp enligt 
rekommendationerna i EY:s revisionsrapport. Resultatet av arbetet ska 
slutredovisas till revisionen senast 30 juni 2020. 

Föredragande Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson och kommundirektör Erik Lidberg 
föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen ska initiera en översyn av kommunens målstyrning samt 
säkerställa att mål, policys och övriga styrdokument följs upp enligt 
rekommendationerna i EY:s revisionsrapport. Resultatet av arbetet ska 
slutredovisas till revisionen senast 30 juni 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-01 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000051/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Svar på revisionens granskning av kommunens målstyrning 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen ska initiera en översyn av kommunens målstyrning samt säkerställa att mål, 
policys och övriga styrdokument följs upp enligt rekommendationerna i EY:s revisionsrapport. 
Resultatet av arbetet ska slutredovisas till revisionen senast 30 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att granska i vilken utstreckning kom
munstyrelsen och nämnderna säkerställer att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar 
till måluppfyllelse. 
EY:s bedömning är att målstyrningen i kommunen inte är fungerande då man menar att det 
saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. 

Bakgrund 
Kommunallagens elfte kapitel anger att kommunen årligen ska upprätta en budget, och att 
denna ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Kommunen har utifrån detta en 
utmaning i att utforma och arbeta i en målstyrningsprocess som dels kopplar ekonomiska och 
verksamhetsmässiga mål till varandra, dels säkerställer att styrmodellen fungerar ut i de en
skilda verksamheterna 
Kommunallagens 6 kap. 6 § anger att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Aktuellt 
EY:s bedömning är att kommunens målstyrning inte fungerar tillfredställande. Bedömningen 
grundas på att det har framgått att det saknas en gemensam syn på målstyrningens syfte. Ett 
exempel på detta är att nämnderna inte brutit ned de övergripande målen så att de fungerar 
som styrsignaler i verksamheten. Ett annat exempel är att nämnd planerna är en blandning av 
aktiviteter, inriktningar och perspektiv. Vidare framgår det inte av planerna hur insatsernas 
resultat ska mätas och följas upp. 

Enligt revisionsrapporten har kommunstyrelsen inte säkerställt arbetsformer för att kommu
nens målarbete ska ske på ett ändmålsenligt sätt. Enligt KL 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämn
derna. Detta har inte kommunstyrelsen uppnått avseende målstyrningsarbete. Det saknas en 
central samordning, som består av mer än inhämtning och sammanställning av underlag. 

Förutom ovanstående synpunkter framhåller revisionsrapporten att det tagits fram politiska 
program för vissa områden och att dessa lever kvar vid sidan av den befintliga styrmodellen. 
En del av program är relativt gamla, medan exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet gäller 
2017 - 2025. Samtliga program innehåller mål, men betecknas olika - programmål, inrikt
ningsmål m.fl. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 
En översyn av kommunens målstyrning är en nödvändig åtgärd för att skapa struktur och hitta 
arbetsformer som säkerställer att kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna fungerar och att 
det finns en central samordning. Beslutet är också nödvändigt för att kunna försäkra sig om att 
alla styrdokument och mål pekar mot samma riktning, vilket är en förutsättning för en väl fun
gerande målstyrning. 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Utvecklingsstrateg Sari Bengtsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
EY: Granskning av kommunens målstyrning 

Samråd har skett med: 
Erik Lidberg, Kommundirektör 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 000052/2019 - 900 

Svar på granskning avseende intern kontroll 

Sida 

12 av 27 

Beskrivning av ärendet Utredningen gjord av EY kom fram till att arbetet med intern kontroll i 
kommunen behöver utvecklas. Detta grundas bland annat på att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte genomför heltäckande riskanalyser för 
sina verksamheter. Bedömningen är även baserad på att man anser att 
tillräcklig uppföljning inte genomförs i verksamheten, förutom i vård och 
omsorgsnämnden. Enligt kommunallagens 6 kap. 6- 7 §§ åligger det 
kommunstyrelsen att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna och 
styrelserna har inom sitt verksamhetsområde ansvar för att arbetet med intern 
kontroll sker ändamålsenligt. Intern kontroll ska fungera som 
nämndernas/styrelsernas verktyg för att säkerställa god ordning och reda i 
organisationen, samt minska risker för avvikelser. I syfte att möta detta 
ansvarsområde har flertalet kommuner och landsting antagit ett reglemente för 
intern kontroll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder 
för genomförande. Kommunfullmäktige reviderade sitt reglemente för 
intern kontroll senast 17 december 2014. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-03-12, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. 
framtagande av en s.k. bruttorisklista. 
2. Stärka bevakningen av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker 
kontinuerligt enligt fastställd intern kontrollplan samt att återrapportering av 
genomförda kontroller sker. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. 
framtagande av en s.k. bruttorisklista. 

2. Stärka bevakningen av internkontrollarbetet under året så att kontroller 
sker kontinuerligt enligt fastställd intern kontrollplan samt att 
återrapportering av genomförda kontroller sker. 

) usterandes si · naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-12 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS000052/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på revisionens granskning av kommunens intern kontroll 

Förslag till beslut 

Genomföra en mer heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, inkl. framtagande av en s.k. bruttorisklista. 

Stärka bevakningen av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker kontinuerligt enligt fastställd 
internkontrollplan samt att åten-appmtering av genomförda kontroller sker. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Utredningen gjord av EY kom fram till att arbetet med intern kontroll i kommunen behöver utvecklas. Detta 
grundas bland annat på att kommunstyrelsen och nämnderna inte genomför heltäckande riskanalyser för sina 
verksamheter. Bedömningen är även baserad på att man anser att tillräcklig uppföljning inte genomförs i 
verksamheten, förutom i vård och omsorgsnämnden. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 6-7 §§ åligger det kommunstyrelsen att tillse att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna och styrelserna har 
inom sitt verksamhetsområde ansvar för att arbetet med intern konh·oll sker ändamålsenligt. Intern konh·oll ska 
fungera som nämndernas/styrelsernas verktyg för att säkerställa god ordning och reda i organisationen, samt 
minska risker för avvikelser. I syfte att möta detta ansvarsområde har fle1talet kommuner och landsting antagit 
ett reglemente för intern konh·oll som anger ansvar, organisation och övergripande metoder för genomförande. 
Kommunfullmäktige reviderade sitt reglemente för intern konh·oll senast 17 december 2014. 

Konsekvenser av beslut 
Införande av strukturerade och dokumenterade risk och väsentlighetsanalyser skulle höja kvaliteten i 
riskanalyserna och internkontrollarbetet och fokusera på de största riskområdena som identifierats. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, utvecklingsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2019 
Revisionsrapport EY granskning av intern konh·oll 
Policy för intern konh·oll 

Samråd har skett med: 
Sari Bengtsson 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

KS §44 DnrKS000054/2019-900 

Svar på granskning avseende kommunens kostnader för 
resor och representation 

13 av 27 

Beskrivning av ärendet EY:s bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer beslutad 
attestförteckning men att det också förekommer flera brister i hanteringen. 
I urvalet var ett flertal fakturor beslutsattesterade av de personer som själva 
nyttjat varan trots att det står i kommunens ekonomihandbok att varje faktura 
måste attesteras av två personer, och ej av den person som ska nyttja varan 
eller tjänsten. Vilka regler som finns upprättade för representation och sättet 
att följa dessa regler kan påverka allmänhetens förtroende för den kommunala 
verksamheten, även om de totala kostnaderna för representation skulle vara 
relativt sett begränsade. Detta inkluderar även resor, utbildning, konferenser 
och övernattningar. Representation (extern) med utomstående kontakter ska 
ha ett direkt samband med verksamheten och syfta till att inleda eller utveckla 
förbindelser som är viktiga för verksamheten. Representation (intern) kan även 
vara motsvarande gästfrihet från kommunen gentemot den egna personalen i 
syfte att öka trivseln och främja en god atmosfär på arbetsplatsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2019-03-12, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning 
anpassat till dagens arbetssätt. 
2. Tillse att genomförande av systematisk uppföljning av ställda krav avseende 
representation läggs till som punkt till internkontrollplanen för 2020. 
3. Ta fram en policy för intern och extern representation. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Yrkande Birgitte Dahlin (L) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till förvaltningens 
förslag, med redaktionella ändringar samt följande tillägg: Samtliga beslut 
ovan ska verkställas under 2019. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-03-13 14 av 27 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdatera attestreglementet med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat 
till dagens arbetssätt. 

2. Tillse att genomförande av systematisk uppföljning av ställda krav avseende 
representation läggs till som punkt till internkontroll planen för 2020. 

3. Uppdatera policyn för intern och extern representation. 

4. Samtliga beslut ovan ska verkställas under 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-12 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000054/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på revisionens granskning av kommunens kostnader för 
resor och representation 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Ta fram ett uppdaterat attestreglemente med tydliggjord ansvarsfördelning anpassat till dagens arbetssätt. 

2. Tillse att genomförande av systematisk uppföljning av ställda krav avseende representation läggs till som 
punkt till internkontrollplanen för 2020. 

3. Ta fram en policy för intern och extern representation. 

Sammanfattning av ärendet 
EYs bedömning är att attesteringsförfarandet i de flesta fall följer beslutad attestförteckning men att det också 
förekommer flera brister i hanteringen. I urvalet var ett flertal fakturor beslutsattesterade av de personer som 
själva nyttjat varan trots att det står i kommunens ekonomihandbok att varje faktura måste attesteras av två 
personer, och ej av den person som ska nyttja varan eller tjänsten. 

Bakgrund 
Vilka regler som finns upprättade för representation och sättet att följa dessa regler kan påverka allmänhetens 
förtrnende för den kommunala verksamheten, även om de totala kostnaderna för representation skulle vara 
relativt sett begränsade. Detta inkluderar även resor, utbildning, konferenser och övernattningar. 

Representation (extern) med utomstående kontakter ska ha ett direkt samband med verksamheten och syfta till 
att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten. Representation (intern) kan även vara 
motsvarande gästfrihet från kommunen gentemot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja en god 
atmosfär på arbetsplatsen. 

Aktuellt 
En punkt som revisionen föreslog till beslut var att tillse att systematisk uppföljning genomförs av ställda krav 
avseende resor och representation. Resor finns redan med i internkontroll planen för 2019 varav den inte 
föreslås som beslutspunkt. 

Revisionen ställde även som förslag till beslut "Utreda möjligheten att automatisera kontroller i kommunens 
fakturahanteringssystem kopplat till ställda krav i styrdokument" är redan utrett. I dagens system finns inte 
denna möjlighet. Förvaltningen uppmanar kontinuerligt leverantören att utveckla denna i sin produkt. I 
avsaknad av automatiserade kontroller görs löpande manuella kontroller av stickprov. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Utvecklingsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Intern kontrollplan 2019 
Revisionsrapport EY granskning av intern kontroll 
Policy för intern kontroll 



2 (2) 

Samråd har skett med: 
Sari Bengtsson 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 000053/2019 - 900 

Sida 

15 av 27 

Svar på granskning avseende kommunens fordonshantering 

Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 
granskat kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma 
om hanteringen av fordon är ändamålsenlig. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunens fordonshantering inte fungerar 
ändamålsenligt. Ledningsgruppen i Båstads kommun beslutade 2015 efter 
förslag från dåvarande verksamhetsområdet Samhällsskydd att göra en 
översyn av kommunens fordonsskötsel. Detta genomfördes med förslag på 
åtgärder för en förbättrad fordonsskötsel under våren 2016 men inget beslut 
togs för ett genomförande. I början på 2018 togs ett omtag i detta efter 
önskemål från verksamhetscheferna på Teknik och service och Vård 
och omsorg och en arbetsgrupp bildades med representanter från 
Räddningstjänsten och Vård och omsorg. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från räddningschef Pelle Pettersson, daterad 2019-03-12. 

Förvaltningens förslag Ta del av och godkänna den policy angående fordonshantering som nu är 
under framtagande. 

Föredragande Kommundirektör Erik Lid berg och chefen för verksamhetsstöd 
Fredrik Hedesand föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Kommunrevisionen informeras om att policy och 
riktlinjer angående kommunens fordonshantering är under framtagande. 
Kommunstyrelsen översänder densamma till kommunrevisionen senast 
i juni 2019. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunrevisionen informeras om att policy och riktlinjer angående 
kommunens fordonshantering är under framtagande. Kommunstyrelsen 
översänder densamma till kommunrevisionen senast i juni 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande Jlf·. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-12 

Handläggare: Pelle Pettersson 

Dnr: KS 000053/2019-900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på revisionens granskning av kommunens fordonshantering 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Ta del av och godkänna den policy angående fordonshantering som nu är under framtagande. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma om hanteringen av 
fordon är ändamålsenlig. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens 
fordonshantering inte fungerar ändamålsenligt. 

Bakgrund 
Ledningsgruppen i Båstads kommun beslutade 2015 efter förslag från dåvarande verk
samhetsområdet Samhällsskydd att göra en översyn av kommunens fordonsskötsel. 
Detta genomfördes med förslag på åtgärder för en förbättrad fordonsskötsel under våren 2016 
men inget beslut togs för ett genomförande. 
I början på 2018 togs ett omtag i detta efter önskemål från verksamhetscheferna på Teknik 
& Service och Vård & Omsorg och en arbetsgrupp bildades med representanter från 
Räddningstjänsten och Vård & Omsorg. 

Aktuellt 
Under våren inventerades fordon, avtal, försäkringar mm och förslag togs fram att en ny tjänst 
"fordonsansvarig" skulle bildas och hamna under Räddningstjänsten. Samtidigt kom kravet på 
revision och innan den genomfördes fanns det ingen ny fordonsorganisation igångsatt. 

I november tillsattes tjänsten "fordonsansvarig" och därefter har det arbetats frenetiskt tex. 
med policy och riktlinjer för kommunens fordon, leasing och avyttrandeavtal, system för 
fordonskontroll och test avsystem för digital körjournal. 
Test genomförs nu också för att säkerställa att inga felaktiga debiteringar för bränsle
tankningar kan göras genom ett tvåkortssystem. Ett kort tillhör fordonet och varje förare 
har sedan ett eget tankkort som måste visas upp vid tankning. 

Kommunens bilpoolsystem är också under utredning för att se hur kommunen effektivt och 
miljömässigt hållbart kan nyttja en framtida bil pool. 

Konsekvenser av beslut 
Ett godkännande av kommande fordonspolicy kommer innebära en fordonsorganisation 
anpassad till nuvarande regelverk från skatteverket, fordon avsedda för den verksamhet 
som bedrivs och miljömässigt hållbara över tid. 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Räddningschef Pelle Pettersson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 16 av 27 

KS §46 Dnr KS 000872/2018 - 200 

Upplåtelse av kommunala lokaler för pensionärsföreningar 

Beskrivning av ärendet SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande gratis upplåtelse av 
kommunens skolor för deras verksamhet. Förvaltningen har tagit fram ett 
förslag till beslut som innebär att alla pensionärsföreningar i kommunen kan 
söka lokalbidrag för förhyrda lokaler, även kommunala. Pensionärsföreningar 
är viktiga för att kunna erbjuda ett varierande och rikt utbud av fritids- och 
friskvårdsaktiviteter till seniorer. Föreningarna tar tillvara pensionärernas 
intressen och ger dessutom möjligt till gemenskap, delaktighet och inflytande. 
Med andra ord fyller de en mycket viktig funktion i vårt samhälle. Pensionärs
föreningarna i Båstads kommun får sedan 2018 ett grundbidrag om totalt 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

15 tkr som delas ut i förhållande till antalet medlemmar. I Båstads kommun 
finns det i dagsläget ca 1100 medlemmar i pensionärsföreningarna. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, daterad 
2019-02-06, med tillhörande bilaga. 

1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, till totalt 50 tkr, för att 
inspirera till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 
2. a). Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna 
för förenings bidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock 
högst 10 000 kr per förening och år. 
b). Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i 
Båstads kommun och är godkänd av Teknik och service. 
c). För att få ansökan om pensionärs bidrag beviljad ska föreningen ha 
kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster 
per år. 
d). Kostnad för lokal som används för entreliknande arrangemang eller vad 
som kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte 
bidrags grundande. 
e). Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 
3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts 
in på Verksamhet 3002 Stöd till föreningar, Aktivitet 405 Pensionärs bidrag. 
4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar 
i april 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-03-13 17 av 27 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, till totalt 50 tkr, 
för att inspirera till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 

2. a). Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna 
för förenings bidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, 
dock högst 10 000 kr per förening och år. 

b). Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i 
Båstads kommun och är godkänd av Teknik och service. 

c). För att få ansökan om pensionärs bidrag beviljad ska föreningen 
ha kontinuerlig verksamhet i Båstads kommun med minst tio 
sammankomster per år. 

d). Kostnad för lokal som används för entreliknande arrangemang eller 
vad som kan jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, 
är inte bidragsgrundande. 

e). Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 

3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in 
på Verksamhet 3002 Stöd till föreningar, Aktivitet 405 Pensionärsbidrag. 

4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar 
i april 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000872/2018-200 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Begäran om upplåtelse av kommunens lokaler för pensionärsföreningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att inspirera till 
mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 

2. a) Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för före
nings bidrag och utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst 10 000 
kr per förening och år. 

b )Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads kommun 
och är godkänd av Teknik och service. 

c) För att få ansökan om pensionärsbidrag beviljad ska föreningen ha kontinuerlig 
verksamhet i Båstads kommun med minst tio sammankomster per år. 

d)Kostnad för lokal som används för entreliknande arrangemang eller vad som kan 
jämställas därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte bidragsgrun
dande. 

e) Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 
3. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in på Stöd till 

föreningar 3002, pensionärs bidrag 405. 
4. Teknik och service gör en uppföljning av bidrag till pensionärsföreningar i april 2020. 
5. Teknik och service tar fram en inventering av de lokaler i Båstads kommun som är 

lämpliga att hyra/låna ut till föreningar. 

Sammanfattning av ärendet 
SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande gratis upplåtelse av kommunens skolor för 
deras verksamhet. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut som innebär att alla pens
ionärsföreningar i kommunen kan söka lokalbidrag för förhyrda lokaler, även kommunala. 

Bakgrund 
Pensionärsföreningar är viktiga för att kunna erbjuda ett varierande och rikt utbud av fritids
och friskvårdsaktiviteter till seniorer. Föreningarna tar tillvara pensionärernas intressen och 
ger dessutom möjligt till gemenskap, delaktighet och inflytande. Med andra ord fyller de en 
mycket viktig funktion i vårt samhälle. 

Pensionärsföreningarna i Båstads kommun får sedan 2018 ett grundbidrag om totalt 15 tkr 
som delas ut i förhållande till antalet medlemmar. I Båstads kommun finns det i dagsläget ca 
1100 medlemmar i pensionärsföreningarna. 

Aktuellt 
SPF Södra Bjäre inkom med en skrivelse gällande upplåtelser av kommunens skolor för deras 
verksamhet. Tidigare har föreningen fått hyra skollokaler gratis, men nu kostar det pengar; Bo 
Wendt (BP) vill lyfta frågan till politiken för att se över regelverket. Dessutom minskar risken 
för skadegörelse när lokaler är bemannade på kvällar. Förvaltningen fick i uppdrag att bereda 
ärendet. 
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Ideella föreningar och pensionärsföreningar får idag hyra lokaler i kommunhus och bibliotek 
gratis, men på kommunens skolor tas en avgift ut. Eftersom skolorna har detta som en intäkt i 
budgeten, kan det vara svårt att ta beslut om att alla kommunala lokaler ska vara gratis för 
ideella föreningar och pensionärsföreningar. I Förslag till beslut kan även kommunala lokaler 
vara bidragsgrundande. 

Barn- och ungdomsföreningar kan idag söka lokalbidrag och det utgår då med 50 % av god
känd hyreskostnad. För detta lokalbidrag gäller ett maxtak om 80 000 kr per förening och inget 
lokalbidrag för kommunala idrotts- och gymnastiklokaler eller skattesubventionerade lokaler 
betalas ut. För pensionärsföreningar finns idag inget lokalbidrag att söka och därmed kan 
ibland hyreskostnaderna bli betungande för föreningarna. Medlemsavgiften bland föreningar
na ligger mellan 200-300 kr. 

Förvaltningen har undersökt kostnaden för att inspirera pensionärsföreningarna i vår kom
mun till mer aktiviteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 

Följande föreslås: 

Bidrag till pensionärsföreningar utökas med 35 tkr, totalt 50 tkr, för att inspirera till mer akti
viteter genom grundbidrag och lokalbidrag. 35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oför
utsedda utgifter och sätts in på Stöd till föreningar 3002, pensionärs bidrag 405. 

Lokalbidrag till pensionärsföreningar beviljas om lokalen ligger i Båstads kommun och är i 
förväg godkänd av Teknik och service. 

Lokalbidrag utbetalas till pensionärsförening som uppfyller kriterierna för föreningsbidrag och 
utgår med max 70 % av godkänd hyreskostnad, dock högst 10 000 kr per förening och år. 

Kostnad för lokal som används för entreliknande arrangemang eller vad som kan jämställas 
därmed eller för rent kommersiella tillställningar, är inte bidragsgrundande. 

Lokalbidrag utbetalas i efterskott. 

Möte har hållits, 2019-02-05, med representanter från PRO Båstad, SPR Seniorerna Södra 
Bjäre, SPF Seniorerna Båstad Bjäre, SPF Seniorerna Östra Karup, KPR, Johan Olsson Swanstein 
och Jan Bernhardsson för att diskutera förslag till att införa ett lokalbidrag för pensionärsför
eningar. Samtliga pensionärsföreningar inklusive KPR var positiva till förslaget. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att stimulera pensionärsföreningarna genom grund- och lokalbidrag kommer med
lemsavgiften sannolikt att kunna hållas på en låg nivå och fler aktiviteter genomföras. 

Verksamhet 
Kommunfullmäktigemålet om att vara en kommun som är attraktiv att leva och verka i stärks 
ytterligare genom bidrag till pensionärsföreningar. 

Ekonomi 
35 tkr tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och sätts in på Stöd till före
ningar 3002, pensionärsbidrag 405. 

Hans Paganus, Teknik och service 
Fastighets- och fritidschef 
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Beslutet ska expedieras till: 
PRO Båstad, SPF Båstad Bjäre, SPR Södra Bjäre, SPF Östra Karup och KPR 
Samråd har skett med: PRO Båstad, SPF Båstad Bjäre, SPR Södra Bjäre, SPF Östra Karup och 
KPR 
Bilaga: Minnesanteckningar 2019-02-05 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-03-13 18 av 27 

KS §47 Dnr KS 000111/2019 - 500 

Inrättande av styrgrupp för Sydvatten AB 

Beslutet att ansluta de södra delarna av Båstads kommun till Sydvatten fattades 
av Kommunfullmäktige 2017-12-20 efter flera års diskussioner. NSVA ansvarar 
för genomförandet av det investeringsprojekt som krävs för att distribuera 
dricksvatten från Sydvattensystemet till alla orter i södra delen av kommunen, 
samt även för nedläggningen av de befintliga vattenverk och dricksvattentäkter 
som används idag. Det fortsatta arbetet med anslutningsprojektet behöver en 
politisk förankring genom en politisk styrgrupp. Styrgruppen får också löpande 
redovisning och uppföljning av framdriften avseende status, tidplan och 
ekonomi. Styrgruppen föreslås inledningsvis sammanträda en gång varannan 
månad, och styrgruppen upplöses när samtliga delprojekt är genomförda, i 
dagsläget 2023 enligt den första grova tidplanen. Hela kommunstyrelsen 
förslås få samlad information en gång i halvåret. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-02-06. 

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att 
ansluta de södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet. 
2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i 
projektet och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som 
kräver information eller beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som 
behöver ett politiskt ställningstagande. 
4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för 
att ansluta de södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet. 

2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i 
projektet och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som 
kräver information eller beslut i kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. 

3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som 
behöver ett politiskt ställningstagande. 

4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt gruppledare för de partier som inte är representerade 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-06 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000111/2019 -500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Politisk styrgrupp för projektet rörande anslutningen till 
Sydvattensystemet för södra delarna av Båstad kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. En politisk styrgrupp inrättas för att följa det projekt som genomförs för att ansluta de 
södra delarna av kommunen till Sydvattensystemet. 

2. Styrgruppens uppdrag är att löpande hålla sig informerad om framdriften i projektet 
och bedöma om det finns frågor i projektets genomförande som kräver information 
eller beslut i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. 

3. Styrgruppen ska också kunna fatta beslut i enklare frågeställningar som behöver ett 
politiskt ställningstagande. 

4. Styrgruppen ska bestå av ordinarie ledamöter av kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt gruppledare för de partier som inte är representerade i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet att ansluta de södra delarna av Båstads kommun till Sydvatten fattades av 
Kommunfullmäktige 2017-12-20 efter flera års diskussioner. 

NSVA ansvarar för genomförandet av det investeringsprojekt som krävs för att distribuera 
dricksvatten från Sydvattensystemet till alla orter i södra delen av kommunen, samt även för 
nedläggningen av de befintliga vattenverk och dricksvattentäkter som används idag. 

Det fortsatta arbetet med anslutningsprojektet behöver en politisk förankring genom en 
politisk styrgrupp. 

Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av framdriften avseende status, 
tidplan och ekonomi. 

Styrgruppen föreslås inledningsvis sammanträda en gång varannan månad, och styrgruppen 
upplöses när samtliga delprojekt är genomförda, i dagsläget 2023 enligt den första grova 
tidplanen. Hela kommunstyrelsen förslås få samlad information en gång i halvåret. 

Aktuellt 
Enligt avtalet med Sydvatten ska anslutning till Sydvattensystemet ske 2021. Projektet att 
ansluta södra sidan av Båstads kommun är ur tids- och byggtekniskt genomförande uppdelat i 
flera delprojekt. Det första är påbörjat och innebär att Torekov ansluts. Sedan följer delprojekt 
för att koppla in Förslöv, V Karup och Grevie i nämnd ordning. Sista delprojektet slutförs 2023. 
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Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Beräknad kostnad för styrgruppen är 15.000 kr årligen, men kan bli lägre om sammanträdet 
äger rum i anslutning till andra politiska möten (då försvinner kostnad för inställelsearvode). 
Styrgruppen får finansieras inom ram för 2019 och sedan arbetas in i budget fram till 2023. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Samråd har skett med: 
Olof Nilsson 



rTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-03-13 19 av 27 

KS §48 Dnr KS 000103/2019 - 200 

Markanvisningsavtal för Heden etapp 111- Karin Petterssons 
Arkitektbyrå AB och Victurum AB 

Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor 
kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom 
området Heden, etapp Il!. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela 
utbyggnadsfasen och säkrar de villkor som inte med bindande verkan kan 
vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd villkor kopplade till 
ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Ett av de 
viktigaste avser kommunens möjlighet att säkra ett utfall av färdiga bostäder i 
olika storlekar och ett annat styr exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor 
har kopplats till sanktioner. Teknik och service anser att markanvisningsavtalet 
har utformats på ett sätt som borgar för att motparten infriar det som utfästs i 
insänt tävlings bidrag. Teknik och service anser att utgångspunkten vid 
försäljning av kommunal tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling 
motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det kan finnas 
faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som 
exploatören kan anses ha rådighet över. Förslag till markanvisningsavtal har 
kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Karin Petterssons 
Arkitektbyrå AB och Victurum AB. Då Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och 
Victurum AB gemensamt kommer att exploatera område 2, kommer parterna 
bilda ett gemensamt bolag för projektet. Victurum AB äger bolaget Knärbo AB, 
(under namnändring till Josefines trädgård AB) med organisationsnummer; 
559175-6241, varav Karin Petterssons Arkitektbyrå AB ska förvärva hälften. 
Knärbo AB anges därför som avtalspart till kommunen i upprättat 
markanvisningsavtal. Innan kommunen undertecknar avtalet ska parterna visa 
att kommunicerad bolagsstruktur åstadkommits. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-02-04, med tillhörande bilagor. 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Knärbo AB avseende 
område 2 på Heden etapp III godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Knärbo AB avseende 
område 2 på Heden etapp III godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-04 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000103/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal, Heden etapp 111, Karin Petterssons Arkitektbyrå 
AB och Victurum AB 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till markanvisnings
avtal för Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB avseende område 2 på Heden, 
etapp III. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer 
för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom området Heden, etapp III. 
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under hela utbyggnadsfasen och säkrar de villkor som 
inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en mängd vill
kor kopplade till ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse att infria dessa. Ett av de 
viktigaste avser kommunens möjlighet att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar 
och ett annat styr exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlingsbidrag. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos Karin 
Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB. 
Då Karin Petterssons Arkitektbyrå AB och Victurum AB gemensamt kommer att exploatera 
område 2, kommer parterna bilda ett gemensamt bolag för projektet. Victurum AB äger bo
laget Knärbo AB, (under namnändring till Josefines trädgård AB) med organisationsnummer; 
559175-6241, varav Karin Petterssons Arkitektbyrå AB ska förvärva hälften. Knärbo AB anges 
därför som avtalspart till kommunen i upprättat markanvisningsavtal. Innan kommunen un
dertecknar avtalet ska parterna visa att kommunicerad bolagsstruktur åstadkommits. 

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) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas Karin Petterssons arkitektbyrå AB & VicturumAB (område 2) jämte 
GBJ Bostadsutveckling AB (område 1och4) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckn ) 
markanvisningsavtal med kommunen. 

7/~ 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att genomföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att Karin Petterssons arkitektbyrå AB & 
Victurum AB ska uppföra 36 lägenheter med redovisad utomhusmiljö inom område 2. Beslutet 
innebär också att kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastig
hetsbildning) när exploatören vidhållit vissa villkor som anges i markanvisningsavtalet. 

Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt. 

Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens 
exploaterings budget med 3, 5 mkr under 2019. 
8 mkr förväntas tomtförsäljningen gnerara i intäkter under 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Karin Petterssons arkitektbyrå AB & Victurum AB 
2. Enheten för samhällsbyggnad 
3. NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till markanvisningsavtal 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSV A. 
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Kommunstyrelsen 

KS §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 000104/2019 - 200 

Markanvisningsavtal för Heden etapp 111 - GBJ Bygg AB 

Sida 

20 av 27 

Beskrivning av ärendet Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor 
kommunen ställer för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom 
området Heden, etapp !Il. Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både 
utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar de villkor som inte med 
bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller en 
mängd villkor kopplade till ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse 
att infria dessa. Ett av de viktigaste villkoren avser kommunens möjlighet att 
styra ingångshyran samt att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar. 
Ett annat begränsar exploatörens färdigställandetid. Vissa villkor har kopplats 
till sanktioner. Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som borgar för att motparten infriar det som utfästs i 
insänt tävlingsbidrag. Teknik och service anser att utgångspunkten vid 
försäljning av kommunal tomtmark bör vara att överenskommen köpeskilling 
motsvarar värdet av byggklar mark. Med anledning av att det kan finnas 
faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen 
avseende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som 
exploatören kan anses ha rådighet över. Förslag till markanvisningsavtal har 
kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos GBJ Bostadsutveckling AB. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-02-04, med tillhörande bilagor. 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal för GBJ Bostadsutveckling AB 
avseende område 1 och 4 på Heden etapp III godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till markanvisningsavtal för GBJ Bostadsutveckling AB 
avseende område 1 och 4 på Heden etapp III godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-04. 
Handläggare: Susanna Almqvist 
Dnr: KS 000104/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningsavtal, Heden etapp Il I, GBJ Bostadsutveckling AB 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till markanvisnings
avtal för GBJ Bostadsutveckling AB avseende område 1 och 4 på Heden, etapp III. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till markanvisningsavtal har nu upprättats, innehållande de villkor kommunen ställer 
för överlåtelse av mark med tillhörande byggrätt inom området Heden, etapp III. 
Markanvisningsavtalet är tillämpligt under både utbyggnadsfas som förvaltningsfas och säkrar 
de villkor som inte med bindande verkan kan vidhållas i ett överlåtelseavtal. Avtalet innehåller 
en mängd villkor kopplade till ställda krav /kriterier och exploatörens utfästelse att infria 
dessa. Ett av de viktigaste villkoren avser kommunens möjlighet att styra ingångshyran samt 
att säkra ett utfall av färdiga bostäder i olika storlekar. Ett annat begränsar exploatörens fär
digställandetid. Vissa villkor har kopplats till sanktioner. 
Teknik och service anser att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som borgar för att 
motparten infriar det som utfästs i insänt tävlings bidrag. 

Teknik och service anser att utgångspunkten vid försäljning av kommunal tomtmark bör vara 
att överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av byggklar mark Med anledning av att det 
kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid avtalets ingående har sanktionen avse
ende färdigställandetid anpassats att endast omfatta de förseningar som exploatören kan anses 
ha rådighet över. 

Förslag till markanvisningsavtal har kommunicerats med, och godkänts av, ansvarig hos GBJ 
Bostadsutveckling AB. 

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) 
Den 9 januari togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Heden, 
etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1och4) jämte Karin Petterssons 
arkitektbyrå AB & Victurum AB (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas avtal med angiven part i syfte att ge!)omföra vad 
som angivits i insänt tävlingsbidrag, vilket innebär att GBJ Bostadsutvec~ uppföra 
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122 lägenheter med redovisad utomhusmiljö inom område 1 och 4. Beslutet innebär också att 
kommunen förbinder sig att överlåta del av Hemmeslöv 10:10 (under fastighets bildning) när 
exploatören vidhållit vissa villkor som anges i markanvisningsavtalet. 

Verksamhet 
Kommunen kommer under 2019 bygga ut nödvändig infrastruktur i området för att exploatö
ren ska ges rätt förutsättningar att genomföra sitt projekt. 

Ekonomi 
Utbyggnad av infrastruktur i området har uppskattats belasta kommunens 
exploaterings budget med 3, 5 mkr under 2019. 
17 575 000 kronor förväntas tomtförsäljningen generera i intäkter under 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. GBJ Bostadsutveckling AB 
2. Enheten för samhällsbyggnad 
3. NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
·Förslag till markanvisningsavtal 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med enheten för samhällsbyggnad och NSV A. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

2019-03-13 

KS § 50 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) 
- Beslut om granskning 

21av27 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats 
efter samrådet. Nästa steg i planprocessen är granskning. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 
januari 2017 - 2 mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat 
förhandlingar om arrendeavtalet för hamnområdet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta förslag 
till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). Huvudsyftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa 
allmänhetens tillgång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel 
användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En 
del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för 
befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. Förslag till 
detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats efter 
samrådet. Främst handlar revideringarna om att Badkrukan tagits bort ut 
planen, bestämmelserna för korsprickat område justeras för att möjliggöra 
evenemang under hela året och prickmarken på pirarmen och hamn planen 
utökas för att säkerställa båtverksamhetens behov. Nästa steg i planprocessen 
är granskning. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2019-02-14, 
med tillhörande bilagor. 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns 
för att ställas ut för granskning. 

Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M), Gösta Sandgren (M), Kerstin Gustafsson (M), 
Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag, med ett par redaktionella ändringar samt med 
ändringen att hela Norra piren ingår som W3-område (W3 innebär vatten
område där brygga för allmänheten samt pirkonstruktion får finnas). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Yrkande 

Propositionsordning 1 

Omröstningsresultat 

2019-03-13 22 av 27 

Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras med följande yrkande: 
Bjärepartiet anser att det är av största vikt att säkerställa de allmänna 
intressena som tillgänglighet, segling, fritidsbåtsverksamhet och annan till 
hamnen tillhörande verksamhet. Därför måste nuvarande parkeringsytor 
med 120 platser behållas på det område som nu föreslås som kvartersmark 
i söder. Föreslagen förändring av parker och torg med en ny torgyta som ska 
vara bilfri med borttagning av parkeringar motsätter vi oss helt. Vi behöver inte 
fler evenemangsytor och vi delar därför BBSS synpunkter om båtägarnas 
parkerings behov och yta för master i söder. Parkeringar behövs och kostnaden 
för ombyggnaden kommer att uppgå till miljontals kronor som inte kommer de 
åretruntboende till del. Snarare negativt då hamnen blir som ett reservat som 
endast blir lättillgängligt för de som bor i närområdet och de som kan nå 
området med cykel. Vändplan och parkeringar ska därför vara kvar så att 
hamnen blir tillgänglig för handikappade, morgonbadare med flera. Vi har 
genom åren gjort tillräckligt många kostsamma ombyggnader i hamnområdet 
som betalats av skattekollektivet. I planbestämmelserna ska det särskilt anges 
att området söder om hamnkrogen som idag är parkeringsyta även i framtiden 
ska vara parkering. 

Ordföranden ställer proposition på huruvida ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Ärendet ska avgöras idag. 
NEJ - Ärendet ska återremitteras. 

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja-röst Nej-röst 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ninni Markow (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Stefan Olsson (C) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Carolin Gräbner (SD) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 2 

Beslut 

2019-03-13 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat att ärendet 
ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar därefter huruvida kommunstyrelsen kan bifalla 
Johan Olsson Swansteins m fl yrkande, varvid han finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

23 av 27 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för 
att ställas ut för granskning, med ett par redaktionella ändringar samt med 
ändringen att hela Norra piren ingår som W3-område (W3 innebär 
vattenområde där brygga för allmänheten samt pirkonstruktion 
får finnas). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-14 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000731/2015 (B 15-124) 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun
beslut om granskning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns för att ställas ut för 

granskning. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats efter samrådet. 
Nästa steg i planprocessen är granskning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 - 2 
mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat förhandlingar om arrendeavtalet för 
hamnområdet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10§189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Aktuellt 
Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har reviderats efter samrådet. 
Främst handlar revideringarna om att Badkrukan tagits bort ur planen, bestämmelserna för 
korsprickat område justeras för att möjliggöra evenemang under hela året och prickmarken på 
pirarmen och hamn planen utökas för att säkerställa båtverksamhetens behov. 

Nästa steg i planprocessen är granskning. 

Samhälls byggnad 
Emma Johansson 

Beslutet ska expedieras till: 
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Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Samrådsredogörelse 
5. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

KS § 51 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Mötesanteckningar från kommunala handikapprådet 2018-12-11 

b) . Reglemente för Kommunstyrelsen i Båstads kommun 
- Gällande efter beslut i KF 2019-01-30 

c). Protokoll från handikapprådet/tillgänglighetsrådet 2019-02-05 

d). Minnesanteckningar från Massgruppen NSR 2019-02-07 

e). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom januari 2019 

f). Protokoll 2 2019 Styrelsen för Båstadhem AB 

g). Yttrande över överklagat beslut om placering av provisorisk 
återvinningscen tral 

h) . Informations brev från Arbetsmiljöverket - Ett hållbart arbetsliv är 
lönsamt för alla 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

24 av 27 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 

KS § 52 DnrKS001416/2017-900 

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören t o m 2018-12-13 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si aturer 

Sida 

25 av 27 

Utdra sbes rkande 



Uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-13 

Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

Sida 

26 av 27 

a). Delegations beslut - Individ och familj 2019-01-01 - 2019-01-31 

b ). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan t o m 2019-02-21 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer / ~ J Utdra sbes rkande 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-13 27 av 27 

KS § 54 DnrKS000207/2019-900 

Rekommendation om arvodesnivåer till Båstad hems styrelse 

Beskrivning av ärendet Ersättningsnivån för Båstadhems styrelse har tidigare hanterats i det 
kommunala arvodesreglementet, men det senast antagna tar ej ställning till 
kommunala bolag. Motivet till det är för att ersättningsnivån ska basera sig 
på bolagets förutsättningar och aktivitetsnivå. Därav bör det finnas visst 
handlingsutrymme på bolagsstämman som fastställer nivån. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-08. 

Förvaltningens förslag 1. Båstadhems stämma rekommenderas att anta följande ersättningsnivåer 
för styrelsen under perioden 2019 fram till bolagsstämman 2022: 
- Ordförande: 108 378 kr (15 % av kommunstyrelsens ordförande). 
- Vice ordförande: 21 676 kr (3 % av kommunstyrelsens ordförande) . 
- Sammanträdesarvode: 170 kr per timme. 
2. Vid förändring av arvodesnivå för kommunstyrelsens ordförande, till följd 
av nya arvoden för riksdagsledamöter, räknas också arvodesnivån om för 
Båstadhems styrelse. 

Notering Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP): Avslag till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Beslut 

Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens 
förslag, med följande förtydligande sist i punkten 1: Styrelseledamöternas 
sammanträdesarvode. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Kerstin Gustafssons m fl yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Båstadhems stämma rekommenderas att anta följande ersättningsnivåer 
för styrelsen under perioden 2019 fram till bolagsstämman 2022: 

- Ordförande: 108 378 kr (15 % av kommunstyrelsens ordförande). 

- Vice ordförande: 21 676 kr (3 % av kommunstyrelsens ordförande). 

- Styrelseledamöternas sammanträdesarvode: 170 kr per timme. 

2. Vid förändring av arvodesnivå för kommunstyrelsens ordförande, till följd 
av nya arvoden för riksdagsledamöter, räknas också arvodesnivån om för 
Båstadhems styrelse. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


