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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Mats Sjöbeck. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Carolin Gräbner. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 16 april 2019 kl. 10.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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: 

Väckt ärende - Begäran om svar på frågor med anledning av integrationsplan. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 57 Dnr KS 001179/2018 - 900 

I nformationsä renden 

Beskrivning av ärendet a). Gåvobrev från Torekovs Turist- & Badförening: Bryggor i Torekov 
(Jarl Toremalm, Ingemar Lundström). 

Beslut 

b ). Provisorisk återvinningscentral: Lägesrapport (Andreas Jansson). 

c). Fastighetsutredningen (Jan Bernhardsson). 

d). Arbetsmiljöansvaret: Information inför Arbetsmiljöverkets besök 
på KS den 8 maj (Philipp Seuffer). 

e). Uppdraget Kulturskolan och Kulturavdelningen (Helene Steinlein). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av39 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats 
inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, 
foto, film, journalistik, konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra 
därmed jämförbara områden. Båstads kulturstipendium delas ut för att 
möjliggöra utbildning eller fortbildning inom ovan nämnda områden. 
Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för det 
belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan 
dela upp beloppet i flera pris och stipendier. Kulturstipendiet utdelas i form av 
kontanta medel om 15 tkr. Kulturstipendiet delas ut vid näringslivsfesten i 
Båstad den 9 maj. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein, daterad 2019-04-10. 

Förvaltningens förslag Britt Arnstedt tilldelas Båstads kommuns kulturpris 2019. 

Föredragande Kulturstrateg Helene Steinlein föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Britt Arnstedt tilldelas Båstads kommuns kulturpris 2019. 

)usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-10 
Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000170 /2019-600 

Kulturpriset 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Britt Arnstedt tilldelas Båstads kommuns kulturpris 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kulturavdelningen har fått in många nomineringar och strävar efter att variera de kulturella 
uttrycken. Kulturavdelningen lyfter fram följande tre inkomna förslag: 

Kammarmusikföreningen - arrangör av Kammarmusikfestivalen och vinter och vårkonserter 
i Biblioteket i Båstad. 
Gittan Persson - textilkonstnär som driver Kulturmejan i Västra Karup med byggnadsvård och 
Galleri. Gittan är även medlem i föreningen KonstForm som samlar ett antal verksamma 
konstnärer på Bjäre. 
BrittArnstedt- driver Galleri Arnstedt i Östra Karup som lockar internationella besökare till 
de bästa samtidskonstnärerna bland annat genom Britts samarbete med Malmö Konsthögs
kola. Britt verkar tydligt för att barnen ska få kontakt med högkvalitativ konst genom verkstä
der på sommaren och visningar för skolbarnen i kommunen. 

Bakgrund 
Båstads kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats inom 
skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, 
konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden. 
Båstads kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom 
ovan nämnda områden. Kulturpris och kulturstipendium delas ut vartannat år inom ramen för 
det belopp som kommunfullmäktige anvisar för ändamålet. Kommunstyrelsen kan dela upp 
beloppet i flera pris och stipendier. Kulturstipendiet utdelas i form av kontanta medel om 15 
tkr. Kulturstipendiet delas ut vid näringslivsfesten i Båstad den 9 maj. 

Aktuellt 
Kammarmusik/öreningen 
Båstad Kammarmusikfestival äger rum varje år, veckan efter midsommar. Arrangören, Båstad 
Kammarmusikförening, arrangerar även ett antals k vinterkonserter i Båstads Bibliotek. 
Huvudspelplats för festivalen är Apelrydsladan i Båstad. Båstads kammarmusikförening grun
dades 9 juni 1992, med det huvudsakliga syftet att arrangera en årlig festival med kammarmu
sik i Båstad. Iden och initiativet kom från oboisten Helen Jahren, sedan många år sommarbo
ende i Båstad. Genom att använda sig av sina väletablerade goda kontakter i den svenska och 
europeiska musikvärlden ville hon berika Båstad med ett musikevenemang av hög kvalitet. 
Hon skulle själv stå som konstnärlig ledare. Helen Jahren mötte positiv respons av Båstads 
kommun. Projektet skulle realiseras med hjälp av frivilligt arbete och med ekonomiskt stöd 
från kommunen och från privata sponsorer. Medlemskap i Båstads Kammarmusikförening var 
öppet för "privatpersoner, organisationer, föreningar och företag". 2006 överlämnade Helen 
Jahren det konstnärliga ledarskapet till den svenska klarinettisten Karin Dornbusch, uppvuxen 
i Stockholm, utbildad i Berlin och Basel, sedan länge bosatt i Basel och därmed aktiv såväl på 
den centraleuropeiska som på den svenska musikscenen. 



2 (2) 

Från och med 2018 överlämnade Karin Dornbusch det konstnärliga ledarskapet till den 
svenska pianisten Roland Pöntinen. Den nye ledaren är en flerfaldigt prisbelönt pianist med 
hela världen som sitt arbetsfält. 
Roland Pöntinen är redan välkänd för den stora festivalpubliken och han har besökt Båstad
festivalen vid tre tillfällen. 
http: //bastadkammarmusik.se I 

Gittan Persson 
Kulturmejan öppnades i juni 2000 av textilkonstnären Gittan Persson och ligger i Västra 
Karups gamla mejeris lokaler. Det började med en liten butik i anslutning till Gittans atelje, där 
hon sålde miljövänliga & traditionella färger och några andra produkter. I juni 2009 öppnade 
Kulturmejan även galleri och cafä. Föreningen KonstForm där Gittan ingår, samlar ett antal 
yrkesverksamma konstnärer på Bjärehalvön som regelbundet har utställning i Galleriet. Kul
turmejan har utvecklats till att innehålla det mesta av vad som finns att tillgå vad gäller miljö
vänliga färger och byggnadsvård. 
http://www.kulturmejan.se/ 

Britt Arnstedt 
2018 var det 20 år sedan Britt Arnstedt och konstnären Eva Kullgren öppnade Galleri Arnstedt 
i Östra Karup utanför Båstad. Galleriet - som besöks av mellan 4 000 och 5 000 konstintresse
rade varje sommar fick 2018 en helt ny lokalyta på runt 200 kvadratmeter. Konstälskare och 
samlare reser långväga för att se vad Britt erbjuder i fråga om Sveriges bästa samtidskonst i 
nära samverkan med Malmö Konsthögskola. Britt har ett särskilt intresse och önskan om att nå 
våra barn och elever på Bjärehalvön, det gör hon genom att ordna uppskattad verksamhet för 
barn på sommaren och erbjuda alla skolor visning av utställningarna utan kostnad. 
http://www.galleriarnstedt.se/PROG RAM 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg 

Bilaga 
Reglemente för kulturpris och kulturstipendium 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kulturavdelningen 
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Biblioteksplan för Båstads kommun 
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Beskrivning av ärendet Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Båstads kommun har en biblioteksplan som 
antogs 2012 och som behöver uppdateras utifrån ny lagstiftning och 
utvecklingen i samhället. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Catharina Elofsson, daterad 2019-02-26, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-26 
Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000167 /2019 - 900 

Biblioteksplan 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera befintlig biblioteksplan. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Båstads kommun har en biblioteksplan som antogs 2012 och som behöver 
uppdateras utifrån ny lagstiftning och utvecklingen i samhället. 

Bakgrund 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan för kommunens verksamhet på biblioteksområdet. 
Biblioteksplanen ska vara politisk förankrad. Båstads kommun har en biblioteksplan som an
togs 2012. 

Aktuellt 
Båstads kommun har en biblioteksplan som antogs 2012. Planen behöver uppdateras för att 
följa ny lagstiftning och utvecklingen i samhället. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
En biblioteksplan ger en samlad bild för invånarna om hur kommunen arbetar med bibliotek i 
verksamheterna. 

Verksamhet 
Biblioteksplanen är ett dokument som ger en helhetsbild av biblioteksverksamhet i kommunen 
och som tas fram i samråd med alla berörda verksamheter. 

Ekonomi 
En biblioteksplan påverkar inte direkt verksamheterna ekonomiskt, men kan ge inriktning för 
framtida budgetunderlag. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 och biblioteksplanen kopplas till den nya 
lagen. Planen blir ett grunddokument för att tillgodose barnens rätt till biblioteksverksamhet. 

Bildning och Arbete 
Catharina Elofsson, Bibliotekschef 



2 (2) 

Beslutet ska expedieras till: 
Bildningschef, bibliotekschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Biblioteksplan för Båstads kommun, 2012-03-28 

Samråd har skett med: 
Bildningschef 
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KS § 60 Dnr KS 000189/2016 - 604 

lntegrationsplan för Båstads kommun - Uppföljning 

Den 3 februari 2016 beslutade kommunstyrelsen i Båstad att förvaltningen 
skulle ta fram en plan för hur kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa 
upp frågor kring integration. Planen skulle följas upp årligen och utvärderas 
utifrån varje enskilt mål. I samband med årsskiftet ska även planen revideras. 
I enighet med beslut har de olika målen utvärderats för 2018. I anslutning till 
varje mål finns en kort sammanfattning av målet i sig, kring statusen på 
målformuleringen för det gånga året samt förslag på förbättringsområden att 
arbeta med kommande år. Integrationsfrågor eller att arbeta med social 
hållbarhet handlar inte om att gå från punkt a till ö och sedan är arbetet klart 
utan att istället hela tiden se förbättringsområden och utveckla arbetet utifrån 
omvärldsfaktorer, behov och andra omständigheter. Utifrån det perspektivet så 
har varje målområde fått en eller flera pusselbitar som symboliserar hur 
statusen är kring frågorna det aktuella året. Även om det finns tre gröna bitar 
och det således innebär att mycket är gjort och ett systematiskt arbete pågår så 
finns det fortfarande plats för fler bitar att sättas till. För att ett mål också fått 
en viss färg ex. grön på sin pusselbit ett år så betyder inte heller att den färgen 
är evigt given utan beroende på kapacitet, resultat och utmaningar kan 
förutsättningar skiljas ett år från ett annat. Integrationsplan är därtill tänkt att 
utgöra det riktmärke och den ambitionsnivå som guidar och tydliggör vägen 
fram för kommunen i arbetet som rör nyanlända. Genom att arbeta mot eller 
med denna plan blir såväl mål - som styrningsarbetet mer exakt, men också 
uppföljningen och kvalitetskontrollerna. 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2019-03-12, 
med tillhörande bilagor. 

1. Ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 
2. Föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 
3. Årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 

Bildningschef Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Kommunfullmäktige ska besluta i detta ärende. 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beslut 

2019-04-10 

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

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts yrkande. 

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

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

UlfJiewertz (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 

Mats Sjöbeck (C) X 

Gösta Gebauer f C) X 

Carolin Gräbner (SD) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 

2. Föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 

3. Årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 

Sida 

10 av 39 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-12 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 

Till: KSAU/KS 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Integrationsplan 
Bilaga 2. Integrationsplan uppföljning 2018 

Tjänsteskrivelse 

Samråd har skett med: berörda medarbetare som arbetar nära eller direkt med de olika 
målen, ledningsgruppen för BoA och Malin Sahlstrand (rektor BoS) 

Uppföljning integrationsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. ta till sig uppföljningen av integrationsplanen. 
2. föreslagna förbättringsområden ska genomföras under 2019. 
3. årligen fortsätta följa upp integrationsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

20160203 beslutade kommunstyrelsen i Båstad att förvaltningen skulle ta fram en plan för hur 
kommunen långsiktigt ska arbeta med och följa upp frågor kring integration. Planen skulle 
följas upp årligen och utvärderas utifrån varje enskilt mål. I samband med årsskiftet ska även 
planen revideras. 

I enighet med beslut har de olika målen utvärderats för 2018. I anslutning till varje mål finns 
en kort sammanfattning av målet i sig, kring statusen på målformuleringen för det gånga året 
samt förslag på förbättringsområden att arbeta med kommande år. 

Integrationsfrågor eller att arbeta med social hållbarhet handlar inte om att gå från punkt a till 
ö och sedan är arbetet klart utan att istället hela tiden se förbättringsområden och utveckla 
arbetet utifrån omvärldsfaktorer, behov och andra omständigheter. Utifrån det perspektivet så 
har varje målområde fått en eller flera pusselbitar som symboliserar hur statusen är kring 
frågorna det aktuella året. Även om det finns tre gröna bitar och det således innebär att mycket 
är gjort och ett systematiskt arbete pågår så finns det fortfarande plats för fler bitar att sättas 
till. För att ett mål också fått en viss färg ex. grön på sin pusselbit ett år så betyder inte heller 
att den färgen är evigt given utan beroende på kapacitet, resultat och utmaningar kan 
förutsättningar skiljas ett år från ett annat. 

Integrationsplan är därtill tänkt att utgöra det riktmärke och den ambitionsnivå som guidar 
och tydliggör vägen fram för kommunen i arbetet som rör nyanlända. Genom att arbeta mot 



eller med denna plan blir såväl mål - som styrningsarbetet mer exakt, men också 
uppföljningen och kvalitetskontrollerna. 

Bakgrund 

2 (2) 

Kommunen ansvarar enligt lag för bostadsförsörjning, praktiskt mottagande samt 
etableringsinsatser såsom sfi, samhällsorientering med mera för nyanlända. Kommunen 
ansvarar också för förskola, skola, barnomsorg samt sociala insatser för barn och unga, oavsett 
om barnets juridiska status. Vidare ska kommunen också svara för att övrig kommunal 
verksamhet och service kommer nyanlända till del, så som äldreomsorg. Kommunen har också 
ansvaret för försörjning för personer utan etableringsplan. Kommuns insatser ska påbörjas när 
nyanländ fått kommun placering. Kommunen har därmed ansvar för att arbeta med de aspekter 
som handlar om att "integrera" den nyanlända i samhället dvs. att bygga hela samhällen där 
alla kan känna tillhörighet, gemenskap och delaktighet. I detta arbete finns det stora vinster att 
ha en gemensam viljeriktning och ambition med arbetet varvid integrationsplanen arbetades 
fram. 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000210/2019 - 900 

Miljöbokslut 2018 för Båstads kommun 

Sida 

11av39 

Beskrivning av ärendet Enligt Miljö- och Energiprogrammet antaget av kommunfullmäktige den 20 
september 2017, § 149 Dnr: KS 000428/2017-800 skall det i samband med 
kommunens årsredovisning upprättas ett miljöbokslut. Detta är kommunens 
första miljöbokslut som publiceras digitalt. I miljöbokslutet redovisas arbetet 
som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommunens miljöarbete i 
relation till lokala och nationella miljömål. Miljöbokslutet tar utgångspunkt i 
Miljö- och Energiprogrammet där inriktningen för miljöarbetet i kommunen 
pekas ut under fem för kommunen utpekade viktiga områden kopplat till de 
nationella miljökvalitetsmålen; Vatten, Natur & Ekosystem, Energi & Klimat, 
Transporter, Bebyggd Miljö. Under varje övergripande område finns det ett 
antal strategiska inriktningsmål identifierade. För varje inriktningsmål 
indikeras en trend med en symbol; 1) Mycket arbete krävs, långt till målet 
2) Arbete pågår, på väg mot målet 3) Mycket är gjort, på god väg mot målet. 
I bokslutet lyfts det också fram höjdpunkter från året som gått samt 
information som kan vara inspirerande och intressant för kommuninvånare, 
besökare och näringsliv. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektledare Carolina Holgersson Ivarsson, daterad 
2019-03-14, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Miljöbokslut för 2018 godkänns. 

Föredragande Projektledare Carolina Holgersson Ivarsson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Miljöbokslut för 2018 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 12 av 39 

KS § 62 Dnr KS 000202/2019 - 906 

Årsredovisning 2018 för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns resultat för 2018 uppgick till 15,2 mkr, vilket är en negativ 
avvikelse i förhållande till budget med 0,2 mkr. Resultatet för 2017 var 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

16,5 mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för reavinster uppgick 2018 
till 14, 9 mkr. Årets netto investeringar uppgick till 171 mkr, jämfört med 
121 mkr året innan, varav ca 75 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 
90 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 34 mkr på gamla lån. 
De likvida medlen minskade med 56 mkr till 0 mkr. Kommunstyrelsen fattade 
2006-02-01§21 beslut om att finansiera framtida ökade 
pensionsutbetalningar genom att till skapa medel i den egna balansräkningen 
öronmärkta till ändamålet. Ett av kommunens finansiella mål var då ett 
överskott som värdesäkrar det egna kapitalet. Som kriterie för när del av 
överskott skulle öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar blev därför att 
den del som överskred värdesäkringen av det egna kapitalet skulle öronmärkas 
till framtida pensionsutbetalningar. Det finansiella målet har dock därefter 
ändrats till att resultatet ska uppgå till 2 % av skatter och generella bidrag. Då 
inflationen under 2018 uppgick till ca 2,0 procent innebär det att den maximala 
öronmärkningen till framtida pensionsutbetalningar är 5,1 mkr. 
VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat om 6 mkr under 2018. 
Resultatet är överfört till VA-regleringsfonden. Kommunens skuld till 
VA-kollektivet, med anledning av tidigare års överskott, uppgick vid ingången 
till 2018 till 16 mkr. Det innebär att den totala skulden till VA- kollektivet nu 
uppgår till ca 11 mkr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-03-21, med 
tillhörande bilaga. 

1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns. 
2. Resultatet för 2018 och balansräkning per den 31 december2018 fastställs i 
enlighet med årsredovisningen. 
3. Av resultatet öronmärks 5,1 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven. 
4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10,6 mkr. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S) och Ingela Stefansson (S) - Tilläggsyrkande: Årsredovisning 
för Båstads kommun ska fortsättningsvis beredas av nämnderna innan beslut 
fattas i kommunstyrelsen. 

Gösta Gebauer (C), UlfJiewertz (M) och Birgitte Dahlin (L): Bifall till 
förvaltningens förslag samt bifall till tilläggsyrkandet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 13 av 39 

Beslut 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Upprättad årsredovisning för 2018 godkänns. 

2. Resultatet för 2018 och balansräkning per den 31 december2018 fastställs 
i enlighet med årsredovisningen. 

3. Av resultatet öronmärks 5,1 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. 
Därefter finns 106,5 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till 
pensionsreserven. 

4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 10,6 mkr. 

5. Årsredovisning för Båstads kommun ska fortsättningsvis beredas av 
nämnderna innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000154/2019 - 905 

Sida 

14 av 39 

Begäran från Båstads ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet 
på lån 

Beskrivning av ärendet Under 2015 och 2016 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig 
amorteringsfrihet för Båstad Ridcenter AB. Dessa två begäranden avslogs av 
kommunstyrelsen, bland annat med hänvisning till det låga ränteläget och de 
förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven med innebörden att 
räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. Båstad ridklubb har i 
skrivelse daterad 2019-02-20 inkommit med skrivelse där man på nytt ansöker 
om tillfällig amorterings frihet på lånet med hänvisning till att underhåll 
behöver göras och att amorteringarna ger föreningen en ansträngd ekonomi. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefE!isabet Edner, daterad 2019-02-21, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Avslå Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Avslå Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2019-02-21 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000154/2019-905 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår Båstad ridcenter AB:s begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån. 

Aktuellt 

1 (2) 

Under 2015 och 2016 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig amorteringsfrihet för 
Båstad Ridcenter AB. Dessa två begäranden avslogs av kommunstyrelsen, bland annat med 
hänvisning till det låga ränteläget och de förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven med 
innebörden att räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. 

Båstad ridklubb har i skrivelse daterad 2019-02-20 inkommit med skrivelse där man på nytt 
ansöker om tillfällig amorteringsfrihet på lånet med hänvisning till att underhåll behöver göras 
och att amorteringarna ger föreningen en ansträngd ekonomi. 

Bakgrund 

I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna ut maximalt 14 mkr 
till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå lånet 
skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt 
av 40 år vilket medförde ett amorterings belopp om sammanlagt 350 tkr per år. Låntagaren har 
enligt skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta på lånet utgår 
enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i verkligheten bara behövt låna samman
lagt 12,55 mkr av kommunen. 

Båstad Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till kommunen i syfte att 
hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar gjordes med 80 tkr under november 2008 
och 1 000 tkr under mars 2009 samt 450 tkr i slutet av 2009. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads Ridcenter AB sänka 
det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 271 600 kr utifrån kvarvarande skuld för 
att anpassa avbetalningen av lånet till resterande återbetalningstid enligt skuldebrevet som då var 
38 år. 

Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om amorteringsfrihet 
från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran gjordes då med hänvisning till att 
föreningen tidigare gjort extra amorteringar utöver vad som föreskrivs i plan vilket också gjort att 
Båstads ridcenter AB låg före i amorteringsplanen. I samband med detta räknades det årliga 
amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 



2 (2) 

I slutet av 2014 skrev kommunen och Båstads Ridcenter AB under ett Tilläggsavtal till avtal om 
anläggningsarrende avseende fastigheten Hemmeslöv 10:6 Båstads kommun. Tilläggsavtalet 
innebar bland annat att Båstads Ridcenter AB skulle erlägga kommunen "upplupen vägavgift och 
arrendeavgift för tiden från arrendetidens början fram tom 2014-12-31 i ett en engångsbelopp om 
50.000 kronor' Beloppet skulle läggas till Båstads Ridcenter AB:s befintliga låneskuld och amorte
ras/räntebetalas i enlighet med befintliga villkor. Det årliga amorterings beloppet uppgår därmed 
från och med 2015 till 290 466 kr. 

Övervägande/framtid 

Villkoren enligt skuldebrevet är att ränta på lånet utgår enligt Riksbankens referensränta. Refe
rensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och motsvarar Riksbankens reporänta vid 
utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. 
Från och med juli 2016 uppgår referensräntan till -0,5 %. Referensräntan kommer fortsätta vara 
-0,5 % åtminstone till halvåret 2019. Sannolikt kommer referensräntan även därefter vara minus 
eller mycket låg. 

Vid tiden för ridklubbens ansökan och kommunfullmäktiges beslut om att bevilja ett lån om 
maximalt 14 mkr till klubben låg referensräntan på nivåer om 4 procent. Amorteringen enligt de 
ursprungliga villkoren skulle uppgå till 350 tkr per år vilket innebar att ridklubben vid tiden för 
avtalets ingående rimligen kunde räkna med att årliga amorterings betalningar och räntekostna
der vid dåvarande ränteläge på sammanlagt 900 tkr. 

Eftersom hela låneutrymmet inte utnyttjades av klubben uppgår det årliga amorterings beloppet 
från och med 2016 istället till drygt 290 tkr. Då referensräntan i dagsläget är -0,5 procent istället 
för ca 4 procent uppgår klubbens amorterings- och räntebetalningar i dagsläget till totalt drygt 
245 tkr årligen. Vilket innebär att ridklubben sedan juni 2016 kvartalsvis erhåller drygt 11 tkr i 
ersättning för upptaget lån. 

Undertecknad ser därför ingen anledning till att kommunstyrelsen ska avvika från sin tidigare 
hållning i amorteringsfrågan för Båstad Ridcenter AB eller någon anledning till att bevilja en 
nedsättning av amorteringsbeloppet. 

Beslutet skall expedieras till: 

Ekonomienheten 
Båstad Ridcenter AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran om tillfällig amorteringsfrihet på lån 
Skuldebrev 

Båstad 2019-02-21 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-04-10 

KS § 64 Dnr KS 000209 /2019 - 905 

Överföring av budget för investeringsprojekt från 2018 
till 2019 samt justering av investeringsbudget 2019 

15 av 39 

Av avvikelsen på totalt 50 391 tkr föreslås i sammanställningen av 
verksamhetsområdenas ombudgeteringsblanketter att -20 849 tkr överförs till 
2019 varav -16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -2 948 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. För att uppnå det finansiella målet att investeringar (exklusive 
va-investeringar) ska finansieras till 50 procent av skattemedel, det vill säga att 
50 procent ska kunna finansieras genom det utrymme som uppstår med 
anledning av avskrivningar och resultat har förvaltningen lämnat fram ett 
förslag till reducerad budget för 2019 där delar flyttas fram till år 2020 och 
2021. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-03-18, med 
tillhörande bilagor. 

1. Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 
varav-16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -2 948 tkr avser VA-finansierade 
investeringar. 
2. Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124 125 tkr med 
30 769 tkr till 109 363 tkr. 
3. Den nya investerings budgeten för 2019 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Budgeterade investeringsmedel om -20 849 tkr överförs från 2018 till 2019 
varav -16 007 tkr avser skattefinansierade investeringar, -1 894 tkr avser 
medfinansiering av statlig infrastruktur och -2 948 tkr avser 
VA-finansierade investeringar. 

2. Skattefinansierade investeringar 2019 sänks från 124125 tkr med 
30 769 tkr till 109 363 tkr. 

3. Den nya investerings budgeten för 2019 fastslås i enlighet med upprättat 
förslag. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 

KS § 65 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Båstads kommun 

16 av 39 

Beskrivning av ärendet 2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en 
revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, som 2017-01-10 upphävde åtta av 
paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Ajournering 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 
• 2 §Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
• 12 §Högtalarutsändning 
• 16a §Ridning, cykling motorfordonstrafik mm 
• 20 §Hundar 
• 21 §Adressnummerskylt 
• 22 §Eldning 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-03-11, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun godkänns i enlighet med bilaga 1. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras för 
förtydligande kring punkterna 12 (insamling av pengar), 15 (ridning) och 
20 (hundar). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för förtydligande kring punkterna 12 (insamling 
av pengar), 15 (ridning) och 20 (hundar). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-04-10 

KS § 66 Dnr KS 000478/2018 - 700 

Tillbyggnad och inhyrning av lägenhet för LSS-boende 
vid Myllefallet i Förslöv 

17 av 39 

Kommunen har behov av att utöka antalet gruppboendeplatser avseende LSS. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer 
vara max sex lägenheter vilket betyder att det finns möjlighet att bygga till 
ytterligare en lägenhet vid Myllefallet i Förslöv. Båstadhem har tagit fram 
förslag på tillbyggnad och en bedömning av hyresnivå till ca 130 tkr per år. 
Hyresintäkt för lägenheten blir ca 66 tkr per år. Utökningen av 
grupp boendeplatser innebär en positiv effekt för minskade kostnader för 
kommunen i LSS-utjämningssystemet. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-03-14. 

l. Båstads kommun ger i uppdrag till Båstadhem att bygga till en lägenhet 
vid Myllefallet i Förslöv. 
2. Båstads kommun tecknar tillägg till befintligt hyreskontrakt med Båstadhem. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Båstads kommun ger i uppdrag till Båstadhem att bygga till en lägenhet 
vid Myllefallet i Förslöv. 

2. Båstads kommun tecknar tillägg till befintligt hyreskontrakt med 
Båstadhem. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-14 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Tillbyggnad och inhyrning av lägenhet för LSS-boende vid Myllefallet i 
Förslöv 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

att kommunen ger i uppdrag till Båstadhem att bygga till en lägenhet vid Myllefallet i Förslöv. 

att kommunen tecknar tillägg till befintligt hyreskontrakt med Båstadhem. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har behov av att utöka antalet grupp boendeplatser avseende LSS. 
Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä
genheter vilket betyder att det finns möjlighet att bygga till ytterligare en lägenhet vid Myllefal
let i Förslöv. 
Båstadhem har tagit fram förslag på tillbyggnad och en bedömning av hyresnivå till ca 130 tkr 
per år. Hyresintäkt för lägenheten blir ca 66 tkr per år. 
Utökningen av gruppboendeplatser innebär en positiv effekt för minskade kostnader för kom
munen i LSS-utjämningssystemet. 

Bakgrund 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS är ett bostadsalternativ för personer som har 
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnads behov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 
personal är nödvändig. Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägen
heter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad ska ges 
alla tider på dygnet. 
Andel av befolkningen med LSS insatser i Båstads kommun är markant lägre än rikssnittet, det 
är endast en kommun i Sverige som har färre antal LSS-insatser per 10 000 invånare än Bå
stads kommun. I riket är det 69 personer per 10 000 invånare som har någon insats enligt LSS 
och motsvarande siffra för Båstads kommun är 34 personer. Det finns därför stor sannolikhet 
att behovet av insatser ökar över tid. 
I nuläget finns en ledig grupp boendeplats, LSS. Inom en snar framtid kommer personer som är 
skrivna i kommunen och som kan vara av behov av bostad med särskild service för vuxna, LSS, 
att vilja flytta hemifrån, alternativt flytta till Båstad. Försäkringskassan har också antagit ett 
hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans. Beredningen av fler bostäder i kom
munen och en ökad inflyttning till kommunen kan också ge fler personer med behov av grupp
boende, LSS. 

Antalet boende i gruppbostad ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer vara max sex lä
genheter. Det betyder att det finns möjlighet att bygga till ytterligare en lägenhet vid Myllefal
let i Förslöv. 
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Båstadhem har tagit fram ett underlag för att bygga ut med en ytterligare lägenhet på fastig
heten Myllefallet. Befintligt hyresavtal kompletteras så att fastighetens bostadsyta ökar med ca 
42 m2. Produktionskostnaden beräknas till ca 2 miljoner kr inkl moms. Den årliga totalhyran 
för tillbyggnaden beräknas till ca 130 tkr i 2019 års hyresnivå. Slutlig hyra fastställs när pro
jektet är färdigställt. 

Ekonomiska konsekvenser 

En tillbyggd lägenhet blir något dyrare än befintliga lägenheter på Myllefallet. Standarden blir 
också något högre. Dock är det inte möjligt att ta ut full hyra från den enskilde då inkomsten är 
låg. Dock kommer detta att positivt påverka LSS-utjämningssystemet. LSS-utjämningssystemet 
innebär att samtliga kostnader inom LSS slås samman för hela landet. Beroende på volymen av 
insatser och dess kostnader blir respektive kommun bidragsgivare eller bidragstagare. Båstads 
kommun är idag bidragsgivare och bidrar till andra kommuner med drygt 30 mkr per år. Det 
beror på att Båstads kommun har få insatser i jämförelse med genomsnittet i Sverige och 
kommunen är också mycket resurseffektiv i verksamheten. Genom ett beviljat beslut och ut
hyrd lägenhet kommer kommunen att minska sitt bidrag till övriga Sverige med cirka 1 mkr 
årligen. 
Kommunen får en årlig hyreskostnad på ca 130 tkr. 
Hyresintäkt från lägenheten blir ca 66 tkr. 

Verksamhet 

Bemanningen kan komma att behöva justeras på marginalen i samband med ytterligare med 
en boende men det beror på individuella behov som verksamheten har att ta hänsyn till oav
sett lokalisation av lägenheten. 

Samhälle 

Genom att erbjuda olika boendeformer möter kommunen behov av normalisering i befolk
ningen. 

Jan Bernhardsson 

Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Vård och omsorg 
Båstadhem 

Emma Pihl 

Vård och omsorgschef 



ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

2019-04-10 18 av 39 

KS § 67 Dnr KS 000102/2019 - 200 

Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Padelhall) 

Företaget Padl Fastigheter AB har bildats för det specifika andamålet att 
uppföra och förvalta en padelhall med tillhörande kommersiella ytor i Båstads 
kommun. Båstads kommun har ingått ett optionsavtal med företaget avseende 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, en option menad att utmynna i en 
överlåtelse när företaget uppfyllt vissa villkor. Företaget har återkommit till 
kommunen med en uppdaterad ekonomisk redovisning och en uppdaterad plan 
för byggnation. Projektet har omarbetats till sitt omfång i den meningen att 
ytorna disponerats om för att uppnå en mer rationell konstruktionsnivå. Antal 
kvadratmeter yta som avsatts för ändamålen padel och kontor har inte 
förändrats nämnvärt sedan föregående redovisning men ytterligare funktioner 
såsom lokaler för småhandel i bottenplan har tagits bort. Företaget har också 
delgivit kommunen att det finns stort intresse för projektet hos de finansiärer 
som kontaktats men otillräckliga förutsättningar att ingå överenskommelse 
med utgångspunkt i ett optionsavtal. Båstads kommun har tecknat optionsavtal 
med företaget med grund i vad projektet förväntats leverera och står ingen risk 
genom detta tillvägagångssätt förutom att tomten låses till en specifik 
förhandlingspart under tid. Teknik och service har upprättat ett förslag till 
köpeavtal som fortsatt håller kommunen utom risk men ger företaget den 
förutsättning man uppgivit fattas för att föra projektet i hamn. Köpeavtalets 
fullbordan är avhängt att företaget ställer garantier för projektets finansiering 
och uppfyller de utfästelser om arkitektoniska kvaliteer som redovisats i 
projektredovisningarna samt påbörjar byggnation inom utsatt tid. Med 
anledning av tomtens beskaffenhet, läge och kostnader som uppkommer i 
anslutning till avstyckning och försäljning föreslår teknik och service att 
tomten säljs till ett pris om 3 00 kr /kvm. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-03-08, med tillhörande bilagor. 

Upprättat köpeavtal för överlåtelse av del av Hemmeslöv 5:9 till 
Padl Fastigheter AB godkänns. 

Bo Wendt (BP): Avslag numera med anledning av att ursprungligt förslag 
ändrats och att det har blivit uppenbart att framtida parkeringsplatser behövs 
i ett större antal än tidigare beräknats, för fortsatt maximalt utnyttjande av vår 
station för ett hållbart resande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-04-10 19 av 39 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet mot 
Bo Wendts avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts yrkande. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster samt två som avstår 
enligt nedan. 

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 (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Mats Sjöbeck (C) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Carolin Gräbner (SO) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 4 2 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat köpeavtal för överlåtelse av del av Hemmeslöv 5:9 till 
Padl Fastigheter AB godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-08. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000102/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:9 - Padl Fastigheter AB 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat köpeavtal för överlåtelse av 
del av Hemmeslöv 5:9 till Padl Fastigheter AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget Padl Fastigheter AB har bildats för det specifika andamålet att uppföra och förvalta 
en padelhall med tillhörande kommersiella ytor i Båstads kommun. Båstads kommun har in
gått ett optionsavtal med företaget avseende del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, en option me
nad att utmynna i en överlåtelse när företaget uppfyllt vissa villkor. 

Företaget har återkommit till kommunen med en uppdaterad ekonomisk redovisning och en 
uppdaterad plan för byggnation. Projektet har omarbetats till sitt omfång i den meningen att 
ytorna disponerats om för att uppnå en mer rationell konstruktionsnivå. Antal kvadratmeter 
yta som avsatts för ändamålen padel och kontor har inte förändrats nämnvärt sedan föregå
ende redovisning men ytterligare funktioner såsom lokaler för småhandel i bottenplan har 
tagits bort. Företaget har också delgivit kommunen att det finns stort intresse för projektet hos 
de finansiärer som kontaktats men otillräckliga förutsättningar att ingå överenskommelse med 
utgångspunkt i ett optionsavtal. 

Båstads kommun har tecknat optionsavtal med företaget med grund i vad projektet förväntats 
leverera och står ingen risk genom detta tillvägagångssätt förutom att tomten låses till en spe
cifik förhandlingspart under tid. Teknik och service har upprättat ett förslag till köpeavtal som 
fortsatt håller kommunen utom risk men ger företaget den förutsättning man uppgivit fattas 
för att föra projektet i hamn. 
Köpeavtalets fullbordan är avhängt att företaget ställer garantier för projektets finansiering 
och uppfyller de utfästelser om arkitektoniska kvaliteer som redovisats i projektredovisning
arna samt påbörjar byggnation inom utsatt tid. 

Med anledning av tomtens beskaffenhet, läge och kostnader som uppkommer i anslutning till 
avstyckning och försäljning föreslår teknik och service att tomten säljs till ett pris om 300 
kr/kvm. 

Bakgrund 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 godkändes i kommunfullmäktige den 16 maj 2018, opt
ionsavtalet förlängdes till den siste januari 2019 efter att detta efterfrågats av företaget. Teknik 
och service jämte avdelningen för samhällsbyggnad informerades om projektets förutsättning
ar den 28 januari 2019. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Teknik och service anser att redovisat förslag till etablering tillför nya värden till stationsom
rådet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan. Logistiskt är platsen gynnsam för väx
ande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga kontorslokaler, även servicefunktioner 
såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle med fördel kunna etableras i detta läge. 
Sporten padel bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget skulle till
föra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera besökare 
från andra orter. 

Verksamhet 
__tm!l samband med att aktuell tomt överlåts måste ca 660 kvm lokalgata projekteras och 
byggas ut mot spårområdet i öst. Lokalgatan är en rest från övrigt genomförande av gällande 
detaljplan och krävs för att trafikverket ska kunna nå sin anläggning. 

Ekonomi 
Projektering och utbyggnad av lokalgata, jämte belysning, kommer att belasta kommunens 
exploateringsprojekt 8001 med uppskattningsvis 1 mkr under 2020. 
På tomten finns en spillvattenlednings som måste flyttas till et nytt läge, kostnaden för detta 
beräknas till 250 tkr och belastar Va-projekt 5022. 
Projektet generarar intäkter till Va-kollektivet i form av anslutningsavgift. 
Tomtförsäljningen genererar ca 1,9 mkr till exploateringskonto 8001 under hösten 2019. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Andreas Gustafsson, Padl Fastigheter AB 
Roger Larsson, avdelningen för samhällsbyggnad 
Sara Borglin, NSVA 
Lina Falk, NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till Köpeavtal 
2. Projektredovisning 1 
3. Projektredovisning 2 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad och NSVA. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 20 av 39 

KS § 68 Dnr KS 000165/2019 - 200 

Markanvisningstävling för Förslövs Ängar, del av Förs löv 2:4 

Beskrivning av ärendet Området Förslövs Ängar omfattas av detaljplan 1676, lagakraftvunnen den 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2 november 2018. All mark inom planområdet ägs av kommunen och det har 
tillskapats byggrätter för olika typer av byggnation. Ett fyrtiotal tomter 
kommer att erbjudas den kommunala tomtkön och resterande byggrätt kan 
lämnas till en eller flera exploatörer. Ett förslag till inbjudan till 
markanvisningstävling har arbetats fram för att kunna kommunicera 
kommunens ambitioner med området i ett öppet markanvisningsförfarande. 
Att kommunen i huvudsak ska använda sig av ett öppet förfarande har befästs i 
kommunens riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark, antaget av 
kommunfullmäktige den 19 september 2018. Inbjudan till 
markanvisningstävling omfattar två avgränsade områden. 

Markanvisningstävlingen öppnas så snart förslag till inbjudan har godkänts 
politiskt och utvärdering av tävlingsbidrag görs kontinuerligt tills kommunen 
funnit ett eller flera tävlings bidrag att påbörja samarbete kring. Formellt 
slutdatum för tävlingen föreslås vara den 1 oktober 2019. Framtida tilldelning 
av option på aktuella byggrätter föresgås av politiskt beslut i kommunstyrelsen. 
Tävlingen genomförs med målsättning att byggnation ska kunna påbörjas 
kvartal 2-3 2020. Tävlingsinbjudan kommer att publiceras med tillhörande 
material på kommunens hemsida och distribueras med mail till de 
exploatörer /byggherrar som anmält sitt intresse att bygga på kommunal mark i 
Båstad. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-03-06, med tillhörande bilaga. 

Upprättad inbjudan till markanvisningstävling för Förslövs ängar, 
del av Förslöv 2:4 m.fl. godkänns. 

Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättad inbjudan till markanvisningstävling för Förslövs ängar, 
del av Förslöv 2:4 m.fl. godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000165/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Markanvisningstävling för Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättad inbjudan till markanvis
ningstävling för Förslövs ängar, del av Förslöv 2:4 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Området Förslövs Ängar omfattas av detaljplan 1676, lagakraftvunnen den 2 november 2018. 
All mark inom planområdet ägs av kommunen och det har tillskapats byggrätter för olika typer 
av byggnation. Ett fyrtiotal tomter kommer att erbjudas den kommunala tomtkön och reste
rande byggrätt kan lämnas till en eller flera exploatörer. 

Ett förslag till inbjudan till markanvisningstävling har arbetats fram för att kunna kommuni
cera kommunens ambitioner med området i ett öppet markanvisningsförfarande. Att kommu
nen i huvudsak ska använda sig av ett öppet förfarande har befästs i kommunens riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom
munal mark, antaget av kommunfullmäktige den 19 september 2018. 

Inbjudan till markanvisningstävling omfattar två avgränsade områden. Dels ett område som på 
grund av rådande höjdförutsättningar är mer lämpat för en rutinerad exploatör att bebygga, 
dels ett område med byggrätt för flerbostadshus. Inbjudan har utformats på ett sådant sätt att 
den tydligt anger vilka kriterier kommunen kommer att utvärdera inkomna förslag efter och 
byggrätterna har prissatts för att undvika ett anbudsförfarande. Priset för byggrätterna är 850 
kr/BTA alternativt 1 500 kr/BTA, beroende på om man avser bygga hyresrätter eller bostads
rätter. 

Markanvisningstävlingen öppnas så snart förslag till inbjudan har godkänts politiskt och ut
värdering av tävlings bidrag görs kontinuerligt tills kommunen funnit ett eller flera tävlings bi
drag att påbörja samarbete kring. Formellt slutdatum för tävlingen föreslås vara den 1 oktober 
2019. 
Framtida tilldelning av option på aktuella byggrätter föresgås av politiskt beslut i kommunsty
relsen. Tävlingen genomförs med målsättning att byggnation ska kunna påbörjas kvartal 2-3 
2020. 

Tävlingsinbjudan kommer att publiceras med tillhörande material på kommunens hemsida och 
distribueras med mail till de exploatörer /byggherrar som anmält sitt intresse att bygga på 
kommunal mark i Båstad. 

Bakgrund 
Båstads kommun beslutade genom kommunstyrelsen den 8 maj 2013 att påbörja detaljplan för 
det kommunala området Förslövs Ängar, del av Förslöv 2:4. Syftet med detaljplanen var att 



2 (2) 

skapa nya tomter att förmedla till den kommunala tomtkön samt att planlägga för ett nytt 
vård- och omsorgsboende i Förslövs samhälle. 
Detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering för utbyggnad av gata och VA pågår. Detalj
planen innehåller byggrätter som inte kan eller bör fördelas till den kommunala tomtkön. 
Dessa byggrätter bör förmedlas till intressenter genom ett öppet markanvisningsförfarande, 
något som stöds av kommunens antagna riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvis
nings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Föreslaget markanvisningsförfarande är en del av genomförandet av detaljplan 1676. Genom 
föreslaget förfarande kommer ett uppskattat antal om 80 nya bostäder tillskapas med upplå
telseform hyresrätt, och/eller bostadsrätt. Förslövs samhälle har mycket goda förutsättningar 
att utvecklas tack vara det nya stationsläget och tillkommande bostäder inom markanvisnings
området säkrar nya bostäder för nya invånare. De tillkommande bostäderna borde också sti
mulera en flyttkedja inom samhället, där de som vill sälja sin villa nu ges möjlighet till ett alter
nativ. 

Verksamhet 
Föreslaget markanvisningsförfarande kräver resurser i form av kompetens från både teknik 
och service och avdelningen för samhällsbyggnad under utvärderingsfasen. 

Ekonomi 
Föreslaget markanvisningsförfarande för Förslövs Ängar för inte med sig några kostnader mer 
än nedlagd tid som belastar exploateringsrpojekt 8010. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Sara Borglin, NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inbjudan till markanvisningstävling för bostads bebyggelse, Förslövs Ängar, i Båstads kommun 

Samråd har skett med: 
Avdelningen med samhällsbyggnad, NSVA 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2019-04-10 21av39 

KS§ 69 DnrKS000166/2019-200 

Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv - Planuppdrag 

I syfte att genomföra den utveckling av Förslöv som återges i antaget 
inriktningsdokument för samhället och för att kunna understödja stationsläget 
i Förslöv är det av största vikt att påbörja planarbete för ett avgränsat område 
söder om Förslövs station. Planområdet avgränsas i norr av Vistorpsvägen, i 
väster av Västkustbanan och gränsar i öster och söder till befintlig bebyggelse. 
Planområdets prelimära avgränsning redovisas nedan och omfattar ca 24 
hektar mark. Planområdet kommer till del överlappa områden som redan 
omfattas av detaljplan. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-03-06, med tillhörande bilaga. 

1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning 
av "Inriktningsdokument för Förslöv", samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

Ingela Stefansson (S), Gösta Gebauer (C) och Kerstin Gustafsson (M): 
Bifall till arb,etsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning 
av "Inriktningsdokument för Förslöv", samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-03-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000166/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län -
Planuppdrag 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
1. Upprätta förslag till detaljplan för Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv med ledning av "Inrikt

ningsdokument för Förslöv", samt att samråd får hållas 
2. Detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att genomföra den utveckling av Förslöv som återges i antaget inriktningsdokument för 
samhället och för att kunna understödja stationsläget i Förslöv är det av största vikt att påbörja 
planarbete för ett avgränsat område söder om Förslövs station. 

Planområdet avgränsas i norr av Vistorpsvägen, i väster av Västkustbanan och gränsar i öster 
och söder till befintlig bebyggelse. Planområdets prelimära avgränsning redovisas nedan och 
omfattar ca 24 hektar mark Planområdet kommer till del överlappa områden som redan om
fattas av detaljplan. 

''"'"''''''"""''"'"'""""'''"'"••'"'"'~"'"~' 
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Bakgrund 
Stationen i Förslöv är avgörande för samhällets fortsatta utveckling och för att stödja funktion
en måste kommunen skapa förutsättningar som kan understödja ett fortsatt gott underlag av 
pendlare. 

Planuppdraget har stöd i kommunens bostadsförsörjningsprogram, antaget av kommunfull
mäktige den 23 mars 2016, stations- och kol/ektivtrafiknära byggande samt förtätning av kom
munens tätorter ska prioriteras. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som utbygg
nadsområde. 

Den 13 oktober 2017 antogs "Inriktningsdokument Förslöv", en handling som är vägledande i 
kommande detaljplanearbete. Detaljplanen för området förväntas generera en blandning av 
bostäder (lägenheter och villor). 
Det ska också prövas i planarbetet huruvida utrymme för allmänna ändamål såsom barnom
sorg behöver säkras och om det är lämpligt att även skapa utrymme för handel och centrum
ändamål i närheten av stationsläget. I planprocessen ska hänsyn tas till befintligt aktivitetsom
råde samt grönstråk och en utveckling av dessa. Då planområdet är omfattande kan det också 
vara lämpligt att pröva huruvida en etappindelning är fördelaktig. I planarbetet kommer av
vägningar mellan olika intressen göras. Ianspråktagande av jordbruksmark är ett exempel på 
intressen som ska utredas och avvägas. Vidare kommer frågor rörande exempelvis VA, dagvat
ten, buller, trafiksäkerhet, infrastruktur, geoteknik även att hanteras. 

Området är strategiskt lokaliserat strax söder om Förslövs station. Det är viktigt att kommunen 
planerar sitt markinnehav på ett effektivt sätt så att så många intressen som möjligt tillvaratas. 

Bild: Kommunens markinnehav markerat i rosa 

Aktuellt 
För att en utbyggnad av orten ska kunna ske i linje med antaget Inriktningsdokument för Förs
löv (KF den 13 oktober 2017) måste nya detaljplaner upprättas. 
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Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående "Konsekvenser av beslut" föreslår teknik 
och service att avdelningen för samhällsbyggnad ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
fastigheten Vistorp 8:90 m.fl. i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Planområdet är beläget i anslutning till Förslövs station. Till och från stationen kan man 
numera resa med "Pågatågen" både norr och södrerut vilket ger Förslöv mycket goda 
förutsättningar att utvecklas som boendeort. 

En planlägggning i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och "Inriktningsdokumentet 
Förslöv" innebär långsiktigt att ca 11 hektar ej sammanhållen jorbruksmark kommer att tas i 
anspråk för nya användning. Intresset av att behålla jordbruksamrken vägs mot behovet att 
utveckla och förtäta Förslövs samhälle i detta strategiska läge. En ändrad markanvändning 
stöds både av gällande översiktsplan ,ÖP2008, samt föreslagen ny översiktsplan ÖP2030 (i 
skrivande stund samrådsförslag som förväntas gå ut på granskning under 2019 

Genom att möjliggöra byggnation av såväl bostäder i olika former och kommunal service, i 
form av exempelvis; äldreomsorg, förskola och/eller gruppboende, jämte nya möjligheter att 
stärka befintligt idrottsområde och grönstråk ges Förslövs samhälle nya förutsättningar. 
Genom förtätning och utveckling kommer området tillgängliggöras, människor kan vistas i 
området näst intill dygnet runt under veckans alla dagar vilket skapar trygghet. En blandad 
bebyggelse, fler arbetstillfällen samt utveckling av befintligt idrottsområde/grönstråk stärker 
Förslöv som samhälle. 
Genom föreslagen planläggning förtätas Förslöv vilket innebär god hushållning och effektivt 
nyttjand av mark 
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Verksamhet 
Detaljplanens syfte följer antagen vision samt kommunens gällande mål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen exempelvis till att uppfylla 
följande kommunala målsättningar; 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner" 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner" 

Ett nytt planuppdrag kräver att nödvändiga resurser finns till förfogande. Uppdraget ska 
överlämnas till ansvarig planarkitekt. Detaljplanen föreslås inordnas med prioritet 1 i 
kommunstyrelsens prioriteringslista då den i förlängningen skapar det reseunderlag som 
krävs för att stationen fortsättnignsvis ska kunna konkurrera med övriga stationslägen i 
närområdet. 

Ekonomi 
För planarbete och genomförande öppnas ett exploateringskonto att föra kostnader och 
inkomster mot. För byggrätter som tillskapas på mark som inte är i kommunens ägo kommer 
planavgift tas ut vid bygglov. 

Miljökonsekvensanalys 
En behovsbedömning kommer att göras inledningsvis i planprocessen. Där görs 
ställningstagande om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om 
bedömningen är att planen medför betydande miljöpåverkan kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 
Sara Borglin, NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beställning av planuppdrag för Vistorp 8:60 m. fl . 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson-teknik och servicechef, Susanna Almqvist-exploateringsingenjör, Roger Lar
sson-samhällbyggnadschef, Olof Sellden-planchef, Mårten Sällgren-tf miljöchef, Camilla Ner
mark-planarkitekt, Sara Borglin-NSVA 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000153/2019 - 300 

Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen 

Sida 

22 av 39 

Beskrivning av ärendet Detaljplan 1629 (Del av Böske 38:1) är under utbyggnad, som innebär att 
Klövervägen förlängs norrut, se kartbilaga. Därmed behövs ett beslut för att 
även ge den nya delen namnet Klövervägen. I enlighet med namnsättningen i 
området väster om aktuellt planområde (Ljungvägen och Konvaljvägen) och 
tidigare utbyggnad av Klövervägen sätts inga nya namn på förgreningar av 
vägen utan befintligt vägnamn används. Namnkommitten bedömer att 
namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och 
stavning enligt svenska stavningsregler. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från geodatachef Annika Jern, daterad 2019-02-19, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen. 

Notering Samhällsbyggnadschef Roger Larsson delar ut Ortnamnsrådets handledning 
"Ortnamn och namnvård" till ledamöterna (Lantmäteri-rapport 2016:9). 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-02-19 

Handläggare: Namnkommitten via Annika Jern 

Dnr: KS 000153/2019-300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Namnsättning av utbyggnaden av Klövervägen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att: 

I . ge utbyggnaden av vägen namnet Klövervägen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Detaljplan 1629 (Del av Böske 38:1) är under utbyggnad, som innebär att Klövervägen förlängs 
norrut, se kartbilaga. Därmed behövs ett beslut för att även ge den nya delen namnet Klövervä
gen. 

I enlighet med namnsättningen i området väster om aktuellt planområde (Ljungvägen och 
Konvaljvägen) och tidigare utbyggnad av Klövervägen sätts inga nya namn på förgreningar av 
vägen utan befintligt vägnamn används. 

Namnkommitten bedömer att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 

Namnkommitten genom 

Annika Jern 
Geodatachef 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen, Helene Steinlein 
Geodata-avdelningen 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Kmtbilaga 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Birgitte Dahlin (L): 

Beslut 

2019-04-10 23 av 39 

KS § 71 Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokratiutveckling i Båstads kommun 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 om att avveckla 
demokratiberedningen i Båstads kommun. Förvaltningen fick därefter i 
uppdrag att ta fram ett förslag om hur demokratiberedningens pågående 
ärenden skulle hanteras samt att lämna förslag hur uppdraget med demokrati
frågor skulle hanteras framöver. Demokratiberedningens har två pågående 
ärenden: Regler för styrdokument och revidering av reglementen. Det 
förstnämnda föreslås att skickas åter till förvaltningen för vidare beredning 
innan beslut i kommunfullmäktige och det sistnämnda föreslås att avskrivas. 
Beredningens framtagna material och utgångspunkter beaktas i det fortsatta 
arbetet. Ansvaret för demokratiuppdraget bör fortsatt vara hos kommun
fullmäktige då det är det enda politiska organet av folkvalda. Därav föreslås 
att ansvaret flyttas till kommunfullmäktiges presidium, som har möjlighet att 
initiera ärenden och driva frågor tillsammans med bland annat gruppledarna. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till kommunstyrelsen 
för beredning. 
2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 
3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift 
med följande: 
- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande 
och arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena. 
- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen och 
aktualiserar ärenden inom området. 

Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Uppdrag gällande regler för styrdokument skickas åter till 
kommunstyrelsen för beredning. 

2. Uppdrag gällande revidering av reglementen avslutas. 

3. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning gällande presidiets uppgift 
med följande: 

- Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande 
och arbetar aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena. 
- Presidiet bevakar förtroendevaldas villkor inom organisationen 
och aktualiserar ärenden inom området. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 001159/2018 - 903 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter avgående Gösta Gebauer (C) 

Sida 

24 av 39 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen ska välja in en ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter avgående Gösta Gebauer (C). Arbetsutskottet är tillika kommunens 
förhandlingsutskott. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande person väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter avgående Gösta Gebauer (C): 

Mats Sjöbeck (C) 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-04-10 

KS § 73 Dnr KS 000230/2018 - 600 

Svar på motion - Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns 
med i skolans vardag varje dag för alla elever 

25 av 39 

Liberalerna motionerade den 20 februari 2018 att förvaltningen tar fram ett 
förslag om hur fysisk aktivitet kan finnas med i skolans vardag, varje dag för 
alla elever. Förvaltningen arbetar med frågan om ökad fysisk aktivitet i skolan. 
Eftersom det är ett pågående arbete föreslås att förvaltningen redovisar det 
arbetet för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Mot bakgrund av det 
kan motionen anses vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

1. Motionen avskrivs från vidare behandling. 
2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen avskrivs från vidare behandling. 

2. Förvaltningen redovisar sitt arbete med fysisk aktivitet i skolorna för 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

)usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2019-04-10 26 av 39 

DnrKS000506/2018-700 

Svar på motion - Mindre stillasittande på våra äldreboenden 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) motionerade den 9 maj 2018 om att ta fram ett program 
för att minska stillasittandet på kommunens gruppboende genom att aktivera 
de äldre mer. Medel finns avsatta i budget 2019 för balans- och rörelseträning 
för kommunens äldre. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan 
avskrivas från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

DnrKS000677/2018-100 

Svar på motion - Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar 

Sida 

27 av 39 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 12 juli 2018 om att ta fram regler för att 
möjliggöra för pensionärsföreningar att få ekonomiskt stöd samt att beräkna 
kostnaderna för regelverket. Regler för stöd till pensionärsföreningar är 
beslutade och medel finns avsatta i budget. Därmed är motionens intention 
uppfylld och den kan avskrivas från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000510/2018 - 200 

Svar på motion - Riktlinjer för exploateringsavtal och 
markanvisningar 

Sida 

28 av 39 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) motionerade den 17 maj 2018 om att ta fram riktlinjer 
för exploateringsavtal och markanvisningar. Den 4 juni 2018 fastställde 
kommunfullmäktige riktlinjer för exploateringsavtal. Då motionens 
frågeställning redan är hanterad ska den avskrivas från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

DnrKS000026/2018-200 

Svar på motion - Lokalvård i egen regi 

Sida 

29 av 39 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 1 oktober 2018 om att kommunen skulle 
förbereda för att ta över lokalvården i egen regi. Den 2 maj 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att lokalvården skulle återgå i egen regi den 1 oktober 
2018. Då frågeställningen i motionen redan är hanterad ska den avskrivas från 
vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000290/2018 - 200 

Svar på motion - Ny brandstation i Båstad 

Sida 

30 av 39 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 7 mars 2018 om att undersöka 
möjligheten att förvärva en tomt i syfte att uppföra en ny brandstation. 
Motionärerna vill att kommunen undersöker möjligheten att köpa en specifik 
tomt för uppförande av ny brandstation. Behov av ny brandstation behöver 
dock utredas före beslut fattas om eventuellt tomtköp. Förslaget är därför att 
motionen avskrivs, då den rör inköp av tomt. Behovsanalys av ny brandstation 
får hanteras av kommunstyrelsen som ansvarigt politiskt organ. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il.] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 

KS § 79 Dnr KS 001139/2018 - 900 

Svar på motion - Förstärka regelverket kring fyrverkerier/ 
smällare i Båstads kommun 

31av39 

Beskrivning av ärendet Centerpartier har inkommit med en motion om att förstärka regelverket kring 
fyrverkerier och smällare i kommunen. Centerpartiet yrkar att: 
- Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag 
till åtgärder för att värna djur, vilda och tama, i perioder av fyrverkerier. 
- Förvaltningen även ger förslag till förbättringar i kommunens regler för 
fyrverkerier. 
- Båstads kommun inför ett ljusspel på allmän plats förslagsvis i hamnen som 
ett alternativ till fyrverkerierna på Nyårsafton. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-03-15. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000950/2017 -100 

Sida 

32 av 39 

Svar på motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete 
i kommunen 

Beskrivning av ärendet Liberalerna motionerade den 9 november 2017 om att kommunen inrättar en 
säkerhets- och brottsförebyggande funktion i kommunen. Rekrytering av 
säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för tillsättande av 
tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från 
vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000656/2018 - 900 

Sida 

33 av 39 

Svar på motion - Säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna motionerade den 5 juli 2017 om att kommunen tillsätter 
en säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare. Rekrytering av 
säkerhetssamordnare är pågående och medel finns avsatta för tillsättande av 
tjänsten. Därmed är motionens intention uppfylld och den kan avskrivas från 
vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avskrivs från vidare behandling. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000171/2017 - 350 

Sida 

34 av 39 

Svar på motion - Trygg parkering vid de nya stationsområdena 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 13 februari 2017 om att förvaltningen skulle 
utreda hur bilinbrott, skadegörelse och känslan av otrygghet kan minimeras vid 
kommunens stationsområden. Den 6 februari 2019 ansökte kommunen om 
kamerabevakningstillstånd vid kommunens stationsområden, dnr 
000113/2019 -350. I ansökan framkommer att syftet är att motverka 
vandalism och skapa tryggare miljöer för besökarna - vilket ligger i linje med 
motionärernas intention. Utöver det pågår rekrytering av kommunal 
säkerhetssamordnare som kommer att arbeta med säkerhets- och 
trygghetsfrågor i kommunen. Mot bakgrund av ovanstående kan motionen 
anses vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses vara besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses vara besvarad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-04-10 35 av 39 

KS § 83 Dnr KS 001355/2017 - 350 

Svar på motion - Ta fram en fordonspolicy 

Socialdemokraterna motionerade den 6 december 2018 om att kommunen 
skulle ta fram en fordonspolicy som behandlar olika trafiksäkerhetsfrågor 
- hantering av mobiltelefoner, alkolås, skötsel med mera. Socialdemokraternas 
intention är att ta fram en policy för att öka trafiksäkerheten i kommunen. 
Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett nytt styrdokument för 
kommunens fordonshantering. I styrdokumentet kommer trafiksäkerheten 
inbegripas, och den ska sedan beslutas i den politiska organisationen 
- kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Mot bakgrund av att 
Socialdemokraternas fråga tangerar ett pågående uppdrag föreslås att 
motionen får beaktas i det pågående uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionen anses besvarad. 

2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 36 av 39 

KS § 84 Dnr KS 001120/2017 -100 

Svar på motion - Alkolås i kommunala fordon 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 18 oktober 2017 om att samtliga av 
kommunens och Båstadhems fordon utrustas med alkolås för att öka 
trafiksäkerheten. Centerpartiets intention är att satsa på åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten i kommunen. Förvaltningen arbetar med framskrivande av ett 
nytt styrdokument för kommunens fordonshantering som sedan ska beslutas i 
den politiska organisationen - kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Mot bakgrund av att Centerpartiets fråga tangerar ett pågående uppdrag 
föreslås att motionen får beaktas i det uppdraget. Motionen ska därmed anses 
vara besvarad. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Propositionsordning 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-03-04. 

1. Motionen anses besvarad. 
2. Motionen beaktas i framskrivande av styrdokument för kommunens 
fordonshantering. 

Gösta Gebauer (C): Ärendet lyfts ut idag och tas upp på nytt i samband med 
att styrdokument för kommunens fordonshantering ska upp för beslut. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet lyfts ut idag och tas upp på nytt i samband med att styrdokument 
för kommunens fordonshantering ska upp för beslut. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 

KS § 85 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Tillgänglighetsanpassning av Båstads station enligt Trafikverkets 
stationsklassning. 

b ). Protokoll från pensionärsrådet 2019-02-14. 

c). Årsredovisning 2018 från NSVA. 

d). Hållbarhetsredovisning 2018 från NSVA. 

e ). Budgetuppföljning för Bildning och arbete januari-februari 2019. 

f). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-03-19. 

g). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom mars 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

37 av 39 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-04-10 

KS § 86 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

Beslut 

a). Delegations beslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade tom 
2019-02-28. 

b). Delegationsbeslut- Individ och familj 2019-02-01- 2019-02-28. 

c). Delegations beslut - Trafikingenjören 2019-03-11. 

d). Delegations beslut- Samhällsbyggnadschefen tom 2019-03-06. 

e ). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-03-12. 

f). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2019-03-25. 

g). Delegationsbeslut- HR-avdelningen 2019-03-21. 

h). Delegations beslut- HR-avdelningen 2019-03-25. 

i). Delegations beslut - Trafikingenjören 2019-03-27. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

38 av 39 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-10 

Dnr KS 000337 /2019 - 600 

Väckt ärende - Begäran om svar på frågor med anledning 
av integrationsplan 

Sida 

39 av 39 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiets ledamöter väcker ett nytt ärende på sammanträdet med begäran 
om svar på frågor med anledning av uppföljningen av integrationsplanen. 
Se bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Begäran om svar på frågor med anledning av 
integrationsplan. 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Dnr.~~~;~~9..~~r,! 
t---Ol q -Coo / . ................................... . 

Kunskapen om kommunens kostnad för de nyanlända är okänd för 
politiken. Flera gånger har detaljer efterfrågats, men inte nog tydliga 
besked har getts av förvaltningen. 

NYANLÄNDA (menas de som kom efter flyktingkrisen 2015) 

• Hur många finns i kommunen nu 

o Antal vuxna 
o Antal barn (135?) 

§ Varav ensamkommande 
• Hur stor har omsättningen varit (antal inflyttade som flyttat ut igen) 

• Hur många vuxna befinner sig i etableringsfasen 

o Hur många har en 100% egenförsörjning 
o Hur många har en delvis egenförsörjning 

• Hur många vuxna har lämnat etableringsfasen 

o Hur många har en 100% egenförsörjning 
o Hur många har en delvis egenförsörjning 

• Hur många "papperslösa" finns som (utan lagstöd) underhålls av 
kommunen 

Hur många bostäder betalar vi för? Vi vill ha antal och inte procent som 
står i planen? 

INTEGRERING 

• Hur många är boendestödjarna på boendeenheten (för 7 
bostäder under 2018) 

• Hur många har bostadskontrakt över etableringsperioden 
• Hur mycket hemspråksundervisning ges 

EKONOMI 



·Tjänster i förvaltningen 

o Hur många huvud arbetar med integration 
o Hur många heltidstjänster motsvarar detta 
o Hur många sysslar med integration på heltid 

·Total kostnad för integrationsarbetet 

o Ersättning från staten 
o Kostnad för kommunen 

• Försörjningsstöd 2018 

oTotalt 

o "Ek fly" 

HVB och ensamkommande barn/ungdomar 

Hur många har vi boende på HVB hemmet Skutan/Kajutan? 

För ca 1 år sedan diskuterades nedläggning och ev försäljning av villan under 

Bjärepartiets ledning. 

Varför har ej detta utförts? 

Vilken ålder är det på de som fortfarande bor på HVB hemmet? 

Har vi ~amiljehem och ev privata HVB hem som anlitas och i så fall hur 

många? 

Hur många lägenheter bekostas av Båstads kommun i den 

utslussningsverksamhet som vi bedriver? 

Hur många personer bor i dessa lägenheter? 

Vad har hänt med de fyra minibussarna? 

Hur många finns kvar inom integrationsverksamheten? 

Slutligen hemställer vi att planen och svaren på frågor skall underställas 

· kommunfullmäktige för beslut. 

För Bjärepartiet Bo Wendt, Inge Henriksson och Hans Grönkvist 

f 
! 

I 
I 


