
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats ocn tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-08-21 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21augusti2019 kl. 10.00-13.45. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
UlfJiewertz (M), ledamot 
Gösta Sandgren (M), ledamot 
Thomas Nerd (S), ledamot 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Mats Sjöbeck (C), ledamot 
Uno Johansson (C), ledamot 
Ninni Markow (M), ej tjg. ers. Rustan Svensson (M), ej tjg. ers. 
Krister Lilja (KD), ej tjg. ers. Jonas Nilsson (MP), ej tjg. ers. 
Jessica Andersson (S), ej tjg. ers. Anita Bäck (BP), ej tjg. ers. 
Erik Lidberg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Bo Wendt. Ersättare: Hans Grönqvist. 

Kommunk ntoret i Båstad, tisdagen den 27 augusti 2019 kl. 09.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-08-21 

Från och med 2019-08-28 till och med 2019-09-19 

Henrik Andersson 

Sida 

1av16 

§§ 173-185 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2019-08-21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-21 

KS § 173 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 174 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 175 Dnr KS 001179/2018 - 900 
lnformationsärenden 

KS § 176 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om antagande 

KS § 177 Dnr KS 000534/2019 - 300 
Namnsättning av väg i Grevie kyrkby 

KS § 178 Dnr KS 000538/2019 - 900 
Huskurage - Vid oro för våld och av omtanke 

KS § 179 Dnr KS 000581/2019 - 900 . 
Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 §i lotterilagen 

KS § 180 Dnr KS 000771/2018 - 200 
Avtal om arrende för Torekovs Sjöfartsmuseum 

KS § 181 Dnr KS 000585/2019 - 905 
Revidering av budget för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

KS § 182 
Beslutsloggen 

KS § 183 
Delgivningar 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Dnr KS 001166/2018 - 900 

KS § 184 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

KS § 185 Dnr KS 000593/2016 - 200 
Nytt ärende: Uppdrag med anledning av fastighetsutredningen 

justerandes si naturer 

Sida 

2av16 

Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 173 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-21 

Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

3av16 

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. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönqvist. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 27 augusti 2019 kl. 09.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 174 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-21 

DnrKS001178/2018-900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 16 

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: 

Ny informationspunkt: Säkerhetschefen Christofer Thoren presenterar sig. 

Nytt ärende: Uppdrag med anledning av fastighetsutredningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-08-21 

KS § 175 DnrKS001179/2018-900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet - Säkerhetschefen Christofer Thoren presenterar sig 
- Kommunala utmaningar och hur vi förbereder oss på att möta dem 

(Erik Lidberg) 
- Vattenförsörjningen i Båstads kommun (Jonas Håkansson, NSVA) 
- Gång- och cykelväg på banvallen (Ingemar Lundström) 
- Fastighetsutredningen (Jan Bernhardsson/Erik Lidberg) 
- Budgetarbetet 2020 - tidsplan (Elisabet Edner) 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete och politikers ansvar i detta 

inom kommunen (Malin Cato/ Anette Borglin, Arbetsmiljöverket) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

5av16 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

2019-08-21 

KS § 176 Dnr KS 000731/2015 - 315 

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

6av16 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) har varit utställt 
för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats 
i ett granskningsutlåtande och mindre justeringar har gjorts i planförslaget. 
Nästa steg i planprocessen är antagande. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2019-06-10, 
med tillhörande bilagor. 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns 
för antagande. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

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

Bo Wendt (BP): Återremiss med följande motivering: 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 borttag 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 betalas av 
skattekollektivet. 

Mats Sjöbeck (C): Återremiss med följande motivering: Föreslagen förändring 
av parker och torg med en ny torgyta som ska vara bilfri med borttag av 
parkeringar motsätter vi oss, vi behöver inte fler evenemangsytor. Kostnaden 
för ombyggnaden kommer att uppgå till miljontals kronor vilket i framtiden 
kan komma att belasta kommunens budget. Vi yrkar härmed återremiss 
för att ta bort förslagna förändringar gällande parkerings-/torg-/ 
evenemangsområdena. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJl:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Proposition 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-08-21 7av16 

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

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster 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 

Uno Johansson (C) X 

Mats Siöbeck (C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 6 

Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 
Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) godkänns 
för antagande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2019-08-21 

Dnr KS 000534/2019 - 300 

Namnsättning av väg i Grevie kyrkby 

Sida 

8av16 

Beskrivning av ärendet Boende, som är frekventa användare av färdtjänst, på fastigheten Grevie 39:2 
(idag Tingsvägen 10) har hört av sig till kommunen då de upplever problem för 
taxi och färdtjänst att hitta till deras fastighet. Deras förslag är att namnsätta 
den idag namnlösa vägsträckan mellan Marknadsvägen i norr och Tingsvägen 
i söder, strax väster om Grevie bys kyrka. Förhoppningsvis ska detta underlätta 
för besökare i området. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från geodatachef Annika Jern, daterad 2019-06-18. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta namnet Per Påls väg för vägsträckan. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta namnet Per Påls väg för vägsträckan. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-18 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000534/2019-300 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Namnsättning av väg i Grevie kyrkby 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta namnet Per Påls väg för vägsträckan. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Boende, som är frekventa användare av färdtjänst, på fastigheten Grevie 39:2 (idag Tingsvägen 
10)har hört av sig till kommunen då de upplever problem för taxi och färdtjänst att hitta till 
deras fastighet. Deras förslag är att namnsätta, den idag namnlösa, vägsträckan mellan Mark
nadsvägen i norr och Tingsvägen i söder, strax väster om Grevie bys kyrka, se grön sträcka i 
kartan på nästa sida. Förhoppningsvis ska detta underlätta för besökare i området. 

Inkomna förslag på vägnamn: 

Per Påls väg: På 1700-talets senare del bodde en man, vid namn Per Pålsson, på gården vid 
kyrkan. Per var född 1736. Hans släkt har bott där sedan minst 1600-talet. Hans morfar var Ola 
Clemendsson som man kan läsa om i bla Bjärehembygd då han blev slagen av män som ville att 
han skulle skjutsa proviant till soldater vid slaget i Helsingborg. Gården var en Rusthållargård. 
Per Pålssons släkt sålde gården 1935 då det inte fanns några arvingar. Namnet Per Påls levde 
vidare länge. 

Mor Ingars väg: Mor Ingar hette Ingar Jönsson och var gift med Johannes Jöns son som var 
barnbarn till Per Pålsson. Prästen Gunnar Rosendal har skrivit om Ingar och hon var en ansedd 
kvinna i Grevie. Gunnar Rosendal växte upp hos sin moster som också kom från Per Pålssons 
släkt. Mostern hette Tilda och kallades Per Påls Tilda. 

Kyrkvägen: Närheten till kyrkan. 

Namnkommitten har samrått med vägföreningen som ställer sig positiva till Per Påls väg. 

Vid samrådet med kyrkan kommer också önskemål fram om att även byta namn på den del av 
Tingsvägen som går mellan den idag namnlösa vägsträckan och väg 105, se lila sträcka i kartan 
på nästa sida. Ett byte till annat vägnamn skulle innebära adressbyte för några fastigheter sö
der om vägen. Samråd har skett med dessa fastighetsägare och de har framfört att de är nega
tiva till ett namnbyte. 

Att förlänga Kyrkbyvägen diskuteras också, men skulle innebära att numreringen längs hela 
vägsträckan behöver ses över. 

PostNord ställer sig positiva till att namnsätta den namnlösa vägsträckan. 



2 (2) 

Mor Ingars väg kan upplevas svårt med tanke på likheterna i uttal och stavning med Inga och 
Kyrkvägen riskerar att förväxlas med andra likande vägnamn i kommunen. Namnkommitten 
bedömer att förslag Per Påls väg bäst följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och 
stavning enligt svenska stavningsregler . 

.. 

Namnkommitten genom 
AnnikaJern 
Geodatachef 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen 
Geod ataavd e In ingen 
Gatu- och trafikingenjören 

Samråd har skett med: 
Gatu- och trafikingenjören 

- ... ... 

• • 

Lagfarna ägare till fastigheterna: Grevie 8:11, 8:12, 36:2 och 39:2. 
Vägföreningen - Grevie bys samfällighetsförening 
Svenska kyrkan 
Post Nord 

'- \( ( 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-21 

Dnr KS 000538/2019 - 900 

Huskurage - Vid oro för våld och av omtanke 

Sida 

9av16 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa 
Huskurage för det kommunala bostads bolaget Båstadhem. Motionen avslogs, 
utöver att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en policy i motionens anda, 
som ska skickas vidare till Båstadhem, för vidare hantering om 
huskuragemetoden (som helhet) eller policyn endast, kan användas av dem. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Filippa Swanstein, daterad 
2019-07-03, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Förslag till policy, i motionens anda, godkänns och skickas till Båstadhem. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till policy, i motionens anda, godkänns och skickas till Båstadhem. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

71" ow-
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-07-03 

Handläggare: Filippa Swanstein 

Dnr: KS 000538/2019 - 900 

Till: Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 

Huskurage - Vid oro för våld och av omtanke 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till policy, i motionens anda, godkänns och skickas till Båstadhem. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa Huskurage för 
det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Motionen avslogs, utöver att förvaltningen fick 
i uppdrag att ta fram en policy i motionens anda, som ska skickas vidare till Båstadhem, för 
vidare hantering om huskuragemetoden (som helhet) eller policyn endast, kan användas 
av dem. 

Aktuellt 

1 (1) 

Huskurage är en ideell förening som arbetar för att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer. Genom deras metoder, där en policy är en del, kan grannar få verktyg för att visa 
omsorg och omtanke om sina grannar då någon far illa. I dagsläget har över 70 bostadsraci:s
föreningar antagit huskurage och över 50 bostadsbolag bl.a. Halmstad kommunala fastighets 
AB, som helhet eller som del i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. 

Beslutet ska expedieras till: 
Båstadhem AB 
Författningssamlingen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Huskurage policy 

Samråd har skett med: 
Jessica Krantz och Andrea Larsson (kommunikationsavdelningen) 



UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN ~BÅSTADHEM 

Vid oro för våld och av 
omtanke ber vi dig: 

1. Lyssna - om du hör någonting hos grannen som du anar 
kan vara hot eller våld i nära relation. 

2. Ring på och fråga hur det är. Att knacka på dörren, 
även om du inte vill stå kvar, kan rädda liv! 

3. Hör av dig till Båstad hem och dina andragrannar för 
stöd och hjälp. 

4. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid 
situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

Båstads kommun vill inte att någon ska behöva känna sig otrygg i sitt hem. 
Genom att hjälpas åt kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. 

Här kan du få hjälp: 

Polis 
11414 

Vid nödsituation 
112 



IJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-21 

Dnr KS 000581/2019 - 900 

Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 
6 kap. 9 §i lotterilagen 

Sida 

10av16 

Beskrivning av ärendet Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren 
och så är det fortfarande. Enligt lagen krävs det tillstånd för att anordna 
lotterier. Ansökan om registrering görs till teknik och service som utfärdar 
ett treårstillstånd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-07-15. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 §i lotterilagen uppgår till 300 kr. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Registreringsavgift för lotteri enligt 6 kap. 9 §i lotterilagen uppgår till 300 kr. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Notering 

Beslut 

2019-08-21 11av16 

KS § 180 Dnr KS 000771/2018 - 200 

Avtal om arrende för Torekovs Sjöfartsmuseum 

Båstads kommun upplåter mark för sjöfartsrelaterade byggnader och objekt till 
Torekovs Sjöfartsmuseum i Torekovs hamn. Nuvarande avtal är uppsagt för 
villkorsändring och upphör 2019-12-31. Förslag på ett nytt avtal är upprättat. 
Uppdateringen av det nya avtalet förtydligar ansvaret av skötsel och 
renhållning och omfattning av det upplåtna markområdet. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef] an Bernhardsson, daterad 
2019-07-18, med tillhörande bilagor. 

Teckna avtal om lägenhetsarrende i Torekovs hamn med 
Torekovs Sjöfartsmuseum. 

Torekovs Sjöfartsmuseums organisationsnummer eller motsvarande 
ska framgå i avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Teckna avtal om lägenhetsarrende i Torekovs hamn med 
Torekovs Sjöfartsmuseum. 

justerandes signaturer 

7P l!Jlr' 
V 

Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-18. 
Handläggare: jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000771/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avtal om arrende för Torekovs Sjöfartsmuseum. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

Teckna avtal om lägenhetsarrende i Torekovs hamn med Torekovs Sjöfartsmuseum. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommun upplåter mark för sjöfartsrelaterade byggnader och objekt till Torekovs 
Sjöfartsmuseum i Torekovs hamn. Nuvarande avtal är uppsagt för villkorsändring och upphör 
2019-12-31. Förslag på ett nytt avtal är upprättat. Uppdateringen av det nya avtalet förtydligar 
ansvaret av skötsel och renhållning och omfattning av det upplåtna markområdet. 

Bakgrund 
Båstads kommun har ett avtal om arrende med föreningen Torekovs Sjöfartsmuseum. Avtalet 
tecknades 2009 och avser markupplåtelse för sjöfartsrelaterade byggnader och anläggningar i 
Torekovs hamn som föreningen vårdar. Nuvarande arrendetid är till och med 2019-12-31. 
Föreningen har sagt upp arrendeavtalet och framfört önskemål att upprätta ett nytt 
arrendeavtal som säkerställer föreningens verksamhet långsiktigt och översyn av dem 
paragrafer som styr skötsel och underhåll. 

Förvaltningen föreslår en ny avtalstid på 20 år för att långsiktigt säkra markområdet för 
kulturella byggnader och objekt som vårdas av Torekovs Sjöfartsmuseum. 

Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag på avtal om lägenhetsarrende. 
Kart bilaga. 

1907 15\ c: \ciceron \ dokumentarkiv\ temp\ tjäns teskrivelse hl s.doc\ha 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Protokollsanteckning 

Beslut 

2019-08-21 12av16 

KS § 181 Dnr KS 000585 /2019 - 905 

Revidering av budget för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 

Beslut om program och budget för om- och tillbyggnad av Förslövs skola 
gjordes i KS 2018-01-10. Där beslutades om en sammanlagd budget på 112 
mkr. Budgeten var baserad på en kalkyl framtagen utifrån programhandlingen. 
Dock var inte utemiljö och markarbeten inkluderad. Kostnaden var uppskattad 
i 2017 års kostnadsläge som en totalentreprenad. Kostnaderna baseras på 
erfarenheter av tidigare utförda samt pågående entreprenader. Den 
sammanlagda budgeten var fördelad på följande sätt: Byggnad H: 8 mkr, 
byggnad A: 4,5 mkr, byggnad E: ca 0.5 mkr samt nybyggnad: ca 95 mkr. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-07-29. 

1. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 71 mkr för 2020 och 40 mkr för 2021. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad 
investerings budget för 2019 med 12 mkr. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S), Birgitte Dahlin (L), Mats Sjöbeck (C) och Kerstin 
Gustafsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Mats Sjöbeck (C) lämnar in följande anteckning till protokollet: Styrgrupp och 
förvaltning måste framöver ta ett större ekonomiskt ansvar för att beslutade 
budgetramar bibehålls under hela byggtiden. Enligt prognosen har kostnaderna 
för Förslövs skola ökat från beslutade 129 450 tkr till 148 000 tkr. Detta är inte 
acceptabelt och kan inte fortgå. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 71 mkr för 2020 och 40 mkr för 2021. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom 
beslutad investerings budget för 2019 med 12 mkr. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-29. 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000585/2019 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Revidering av budget för om -och tillbyggnad av Förslövs skola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2020 
med 71 mkr för 2020 och 40 mkr för 2021. 

1 (3) 

2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad investeringsbudget 
för 2019 med 12 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om program och budget för om- och tillbyggnad av Förslövs skola gjordes i KS 2018-01-
10. Där beslutades om en sammanlagd budget på 112 mkr. Budgeten var baserad på en kalkyl 
framtagen utifrån programhandlingen. Dock var inte utemiljö och markarbeten inkluderad. 
Kostnaden var uppskattad i 2017 års kostnadsläge som en totalentreprenad. Kostnaderna bas
eras på erfarenheter av tidigare utförda samt pågående entreprenader. Den sammanlagda 
budgeten var fördelad på följande sätt: Byggnad H: 8 mkr, byggnad A: 4,5 mkr, byggnad E: ca 
0.5 mkr samt nybyggnad: ca 95 mkr. 

,. ~ 

I KS 2018-09-05 Beslutades de att skolan ska värmas upp med bergvärme vilket ökade investe
ringskostnaden med ca 5 mkr men driftsekonomin blev lika med jämförande alternativ. 

I början av projekteringen vid styrgruppsmötet 2018-12-10 lyftes synpunkter från skolled
ningen att de hade omvärderat behovet utifrån tidigare programhandling framförallt avseende 
klassrummens storlek, dimensioneringsförutsättningar avseende elevantal och behov av ytter
ligare speciallokaler som musiksal och kompletterande hemkunskapssal. Vid möte med 
gruppledare 2018-12-12 beslutades att ett omtag skulle göras dock inom befintliga förutsätt
ningar för den totala ny- och ombyggnadsytan för att beakta det ändrade behovet. Omarbet
ning av planritningar gjordes och presenterades för verksamheten den 2019-01-16 och för 
styrgruppen 2019-01-24 med ett godkänt reviderat förslag. En uppskattad kalkyl på ca 125-
130 mkr för projektet i sin helhet presenterades vilket har tagits med i budgetarbetet för 2020. 

Följande tidplan presenterades dessutom för de olika delarna i projektet: 

Rivning: 
Byggnad C, D & F under sommaren 2019. Entreprenadform: Totalentreprenad. 
Rivning av hus B sker som option under våren 2021. 

Renovering/ ombyggnad: 
Byggnad A & E renoveras/byggs om under sommar och hösten 2019. 
Mindre ombyggnad av hus H sker när nybyggnad är klar vår/sommar 2021. 

Nybyggnad: 
Projektering av ramhandlingar för nybyggnad klara under våren 2019. 
Produktion påbörjas HT /vintern 2019. Klart vintern/våren 2021 Entreprenadform: Totalent
reprenad. 



Kritiska punkter: 
• Hinna med rivning & renovering/ ombyggnad under sommarlovet 
• Konstruktion status, vad hittar man när man börjar renovera. 
• Logistik, planering. 
• Lång tid av byggnation under pågående verksamhet. 
•Utemiljö. 

2 (3) 

Under våren 2019 genomfördes projektering för förfrågningsunderlag av huvudentreprena
den. Upphandling genomfördes med tilldelnings beslut som är villkorades att erforderliga be
slut av ekonomin krävs. Upphandling av rivning handlades också upp. Ramavtalsentreprenör 
påbörjade renovering, om- och tillbyggnad av befintliga byggnader som ska behållas. 

Under projekteringen fastslogs det att en tillbyggnad av fläktrum är lämpligast i förhållande till 
att bygga till på befintligt tak Här finns även utrymme för de nya installationerna för berg
värme samt styr och regler. För att kunna bygga till utan att störa driften i köket påbörjades 
tillbyggnaden i våras för att slutföras under sommarlovet. Mat till fritids levereras under som
marlovet från Skogs byns förskola. Ombyggnad av byggnad A och E samt rivning av byggnad C, 
D och F genomfördes enligt tidplan. 

Merkostnader som tidigare inte var kända kan härledas till att säkerställa gällande myndig
hetskrav som tillgänglighet, brand och akustik uppnås. Även ett större saneringsarbete än be
räknat i mark och byggnader. Dessutom har eftersatt underhåll påverkat omfattningen då man 
under ombyggnationen har upptäckt att vissa delar är sämre än väntat så som tak som behö
ver läggas om, vind som behöver isoleras samt brandsäkras med mera. Vidare har elservis, 
larm och passagesystem för att uppnå rätt säkerhetsklass tillkommit. En pressad tidsplanering 
för att klara sluttiden med ombyggnadsarbeten under våren-sommaren 2019 där mycket ska 
ske under en begränsad tid då skolan är stängd har medfört en viss merkostnad. 

Delar av dessa kostnader är dock del i förberedelse för att kunna försörja den nya skolan med 
centrala installationer som styrsystem, värme mm. Avetablering och återställning av mark för 
provisoriska skolmoduler har hanterats i tidigare beslut att hänskjutas till kommande budget
beslut. Dessa kostnader finns med i nedan redovisning av ekonomin. 

Entreprenör för den nya tillbyggnaden är upphandlad och tilldelad. Priset något högre än be
räknat förmodligen på grund av det konjunktursläge som råder. 
Sammantaget blir det en högre kostnad än tidigare bedömning. 

Tidplan 
Projektet är i fas med den beräknade tidplanen. 

Ekonomi 
Enligt budgetbeslut för 2019 avseende om- och tillbyggnad av Förslövs skola: 

År 2018 2019 2020 2021 

Budget 25 000 78 000 26 450 =Totalt 129 450 tkr 

Förslag till beslut av investerings budget för 2020 avseende om- och tillbyggnad av Förslövs 
skola: 

År 2018 2019 2020 2021 

Budget 37 000 71000 40 000 = Totalttkr 148 000 tkr 



3 (3) 

I beslut överföring för justering av investerings budget för 2019 flyttades 21100 tkr till planå
ren 2020 och 2021. För 2019 är budget 25 000 tkr. Prognosen är 37 000 tkr enligt redovisade 
kostnader från entreprenören för att kunna starta byggnationen enligt tidplan. 
Vilket innebär att 12 000 tkr behövs ytterligare för att klara igångsättning av byggnadsentre
prenaden i förhållande till beslutad budget. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och Servicechef 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 182 

Beslutsloggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-21 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen 
finns det en rutin för uppföljning, en beslutslogg. 

Sida 

13av16 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för augusti 2019 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-08-21 14av16 

KS § 183 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Tillgängligheten vid Båstads station 
b). Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för NSVA 2019-05-09 
c). Kommunförbundet Skåne - Sammanträdesprotokoll 2019-05-10 
d). Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vera Park Circularity AB 

2019-05-03 
e). Protokoll från styrelsemöte 2 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 

2019-05-03 
f). Protokoll från styrelsemöte 3 2019, Konstituerande styrelsemöte 

- Vera Park Circularity AB 2019-05-03 
g). Protokoll från styrelsemöte 2 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-05-03 
h). Protokoll från styrelsemöte 3 2019, Konstituerande styrelsemöte 

- NSR AB 2019-05-03 
i). Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordvästra Skånes 
Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) 2019-05-03 
j). Protokoll 5 2019 Styrelsen för Båstadhem AB 
k). Angående förslag om ny finansieringsmodell för beräkning av 
allmän medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 
I). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2019-05-28 
m). Protokoll nr. 6 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 
n). Protokoll från Sydvatten AB - årsstämma 2019-05-27 
o). Protokoll nr. 7 2019 - Styrelsen för Båstadhem AB 
p). Protokoll från pensionärsrådet 2019-06-13 
q). Brev till Regionråd angående seniorresor med Skånetrafiken 
r). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom juli 2019 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-08-21 

KS § 184 Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

Beslut 

a). Delegations beslut - Ekonomichefen 2019-05-14 
b). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-06-03 
c). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-06-19 
d). Delegations beslut - Teknik och service kvartal 2 2019 
e). Delegationsbeslut - HR-avdelningen 2019-08-02 
f). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan 2019-07-01 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

15av16 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-08-21 16av16 

KS § 185 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Uppdrag med anledning av fastighetsutredningen 

Beskrivning av ärendet Nytt ärende på sammanträdet: Kommande fastighetsorganisering för Båstads 
kommun ska vara långsiktig och effektiv. Organiseringen ska baseras på 
samordning och utveckling av befintliga resurser. Nyckelfrågan är inte själva 
ägandet utan att långsiktigt bygga en gemensam kultur med inriktning på 
samarbete och tillit. Verksamheten ska vara tydlig så att det klart framgår vem 
som ansvarar för och finansierar ex. investeringar i fastigheter, 
underhållsplaner mm. Förslaget ska belysa vad en ledningsmässig samordning 
mellan driftsbolaget och Båstadhem kan ge för effekter. Beställarfunktionen i 
kommunen kan behöva stärkas för att skapa bättre förutsättningar för god 
effektivitet och lokalanvändning. Det gemensamma arbetssättet ska baseras 
på ständiga förbättringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2019-08-21. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med förslag nr 6 i KPMG:s 
utredning. Till det uppdraget läggs även ett uppdrag att utreda hur en 
koncernledningsstruktur för Båstads kommun ska kunna utformas. I uppdraget 
redovisas hur de affärsdrivande bolagen ska kunna styras med en gemensam 
koncernmoder "Båstads kommun AB" och där andra eventuella kommunala 
bolag ska kunna inordnas. 

Föredragande 

Beslut 

2. Kommande förslag baseras på benchmarking från andra kommuner. 
3. Förslaget till ny struktur tas fram i samråd mellan Båstads kommun och 
Båstadhem. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och kommundirektör Erik Lid berg 
föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med förslag nr 6 i KPMG:s 
utredning. Till det uppdraget läggs även ett uppdrag att utreda hur en 
koncernledningsstruktur för Båstads kommun ska kunna utformas. 
I uppdraget redovisas hur de affärsdrivande bolagen ska kunna styras 
med en gemensam koncernmoder "Båstads kommun AB" och där andra 
eventuella kommunala bolag ska kunna inordnas. 

2. Kommande förslag baseras på benchmarking från andra kommuner. 

3. Förslaget till ny struktur tas fram i samråd mellan Båstads kommun och 
Båstadhem. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ltP 1vti-
l/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-21 
Handläggare: Erik Lidberg 

Dnr: KS 000593/2016-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppdrag med anledning av fastighetsutredningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (1) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med förslag nr 6 i KPMG:s utredning. Till det 
uppdraget läggs även ett uppdrag att utreda hur en koncernledningsstruktur för Båstads 
kommun ska kunna utformas. I uppdraget redovisas hur de affärsdrivande bolagen ska kunna 
styras med en gemensam koncernmoder "Båstads kommun AB" och där andra eventuella 
kommunala bolag ska kunna inordnas. 

2. Kommande förslag baseras på benchmarking från andra kommuner. 

3. Förslaget till ny struktur tas fram i samråd mellan Båstads kommun och Båstadhem. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommande fastighetsorganisering för Båstads kommun ska vara långsiktig och effektiv. 
Organiseringen ska baseras på samordning och utveckling av befintliga resurser. Nyckelfrågan 
är inte själva ägandet utan att långsiktigt bygga en gemensam kultur med inriktning på samar
bete och tillit. Verksamheten ska vara tydlig så att det klart framgår vem som ansvarar för och 
finansierar ex. investeringar i fastigheter, underhållsplaner mm. 

Förslaget ska belysa vad en ledningsmässig samordning mellan driftsbolaget och Båstadhem 
kan ge för effekter. Beställarfunktionen i kommunen kan behöva stärkas för att skapa bättre 
förutsättningar för god effektivitet och lokalanvändning. 

Det gemensamma arbetssättet ska baseras på ständiga förbättringar. 

Kommunkontor 
Erik Lidberg, kommundirektör 

Beslutet ska expedieras till : 
Kommundirektören 


