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Hans Grönqvist (BP). Ersättare: Uno Johansson (C). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 17 september 2019 kl. 09.00. 

Hans Grönqvist 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2019-09-11 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2019-09-17 till och med 2019-10-03 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Underskrift 

Johan Peterson 
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KS § 187 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 188 Dnr KS 001179 /2018 - 900 
Informationsärenden 

KS § 189 Dnr KS 001379/2011- 315 
Västra Karup 1:1 -Avbrytande av planarbete 

KS § 190 Dnr KS 000633/2019 - 200 
Båstad 109:2 (Badkrukan) - Planbesked 

KS § 191 Dnr KS 000635/2019 - 200 
Nejlikan 4 (Båstad sportcenter) - Planbesked 
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Remissvar - Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner 

KS § 193 Dnr KS 000582/2019 - 380 
Framtagning av idrotts- och fri tidspolitiskt program 

KS § 194 Dnr KS 000539/2019 - 900 
Svar på granskning av kommunens lönehantering 

KS § 195 Dnr KS 000584/2019 - 600 
Beslut om programhandling för Västra Karups skola 

KS § 196 Dnr KS 000583/2019 - 905 
Handlingsplan för budget i balans för kommunstyrelsens verksamhetsområden 

KS§197 DnrKS001440/2016-200 
Avtal om anläggningsarrende i Torekovs hamn 

KS § 198 Dnr KS 000644/2019 - 700 
Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningslagen 

KS § 199 Dnr KS 000612/2015 - 900 
Svar på medborgarförslag - HET-certifiering 

KS § 200 Dnr KS 000450/2018 - 700 
Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom Vård och omsorg 

KS § 201 Dnr KS 000090/2019 -100 
Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Delgivningar 
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Anmälan av delegations beslut 

KS § 206 Dnr KS 000681/2019 - 901 
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3 av 30 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott - Mats Sjöbeck (C) 

KS § 207 Dnr KS 000689 /2019 - 903 
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter avgående Mats Sjöbeck (C) 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 186 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 

Dnr KS 001177 /2018 - 900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av 30 

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 Hans Grönqvist. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 september 2019 kl. 09.00. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



u1J BÅSTADS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 5 av 30 

KS § 187 Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar att bildningschef Henrik Andersson bjuds in till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde den 24 september för 

. att informera om Akademi Båstads klasstorlekar. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att det bifalls. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Följande informationsärende utgår från dagordningen: 

Förslöv 2:4 - Exploatering 

Följande beslutsärenden kompletteras till dagordningen: 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott - Mats 
Sjöbeck (C). 
Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter avgående Mats 
Sjöbeck (C). 

2. Bildningschef Henrik Andersson bjuds in till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts nästa sammanträde den 24 september för att informera om 
Akademi Båstads klasstorlekar. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 

KS § 188 Dnr KS 001179/2018 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Information från Båstad Turism & Näringsliv (Karin Bengtsson) 

b). Information och uppföljning av utvecklingsarbetet gällande 
HR Servicecenter (Philipp Seuffer och Carl-Gustaf Suwe) 

c). Målstyrning 2020 -Arbetet framöver (Sari Bengtsson) 

d). Slammarp 64:3 - Planarbete (Henrik Eliasson och Olof Sellden) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

6 av 30 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 189 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 

Dnr KS 001379/2011- 315 

Västra Karup 1:1-Avbrytande av planarbete 

Sida 

7 av 30 

Beskrivning av ärendet Bjäre Kraft har inkommit med en begäran om att avbryta planarbetet för Västra 
Karup 1:1 då planerna på att expandera i Västra Karup inte längre är aktuella 
sedan Bjäre Krafts flytt till Förslöv. Detaljplanen kommer förbli oförändrad och 
fortsatt medge byggrätt för bostäder. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-07-16, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Detaljplan för Västra Karup 1: 1 avbryts. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för Västra Karup 1:1 avbryts. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-16. 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001379/2011- 315 & B 2015-207 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avbrytande av detaljplan för Västra Karup 1:1 

Förslag till beslut 

Detaljplan för Västra Karup 1:1 avbryts. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Bjäre Kraft har inkommit med en begäran om att avbryta planarbetet för Västra Karup 1:1 då 
planerna på att expandera i Västra Karup inte längre är aktuella sedan Bjäre Krafts flytt till 
Förslöv. Detaljplanen kommer förbli oförändrad och fortsatt medge byggrätt för bostäder. 

Bakgrund 
2011-12-09 inkom Bjäre Kraft med en ansökan om planändring för att säkra framtida behov av 
utbyggnad vid deras fastighet Västra Karup 1:39 genom att köpa en del av Västra Karup 1:1 av 
kommunen. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2012-02-15 varpå arbetet med ett 
nytt planförslag påbörjades. 

Aktuellt 
Syftet med planändringen var att justera ca 2500 m2 av detaljplan 1357 som var planlagd för 
bostadsändamål, park eller plantering, samt vägmark till verksamhetsmark. Bjäre Kraft skulle 
därefter få förvärva denna del för att säkra framtida behov av utbyggnad, parkering samt 
materialupplag. Innan samrådet hann påbörjas bestämde sig Bjäre Kraft istället för att flytta till 
Förslöv och planarbetet har varit vilande sedan dess. Efter uppmaning från kommunen har 
Bjäre Kraft 2019-07-10 inkommit med en begäran om avbrytande av planarbetet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Gällande detaljplan förblir oförändrad varpå konsekvenserna för samhället inte påverkas i 
större utsträckning. Detaljplanen medger byggrätt för bostäder som kan utnyttjas om intresse 
finns. 

Ekonomi 
I beslutet om planbesked anges att detaljplanen ska upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
Bjäre Kraft äger Västra Karup 1:39 men har inget intresse av att fortsätta driva planprocessen 
varpå ett beslut om att avbryta planarbetet inte medför några ekonomiska konsekvenser vare 
sig för fastighetsägaren eller för kommunen. 

Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 



Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Eliasson och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för Västra Karup 1:1 
Korrespondens gällande avbrytande av planarbete 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 

2 (2) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
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Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

2019-09-11 8 av 30 

KS § 190 Dnr KS 000633/2019 - 200 

Båstad 109:2 (Badkrukan) - Planbesked 

Som en följd av att Badkrukan lyftes ur detaljplanen för hamnen har frågan om 
en ny detaljplan för detta område väckts med syfte att möjliggöra utveckling av 
Badkrukan, strandområdet och området mellan hamnens norra pirarmar. 
Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att öppna upp och tydliggöra 
allmänhetens kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stranden samt att 
möjliggöra en utveckling av hamnområdet som ett tydligare centrum för 
turism. Frågor som måste hanteras i planarbetet är bland annat allmänhetens 
tillgänglighet, klimatför-ändringar, strandskydd, sandflykt och påverkan på 
havsströmmar. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 
kommunstyrelsens prioriteringsordning ska inordnas med prioritet 2 i 
kommunens prioriteringslista. Då planen inte helt följer kommunens gällande 
översiktsplan ska den handläggas med utökat standardförfarande. Planen 
förväntas kunna antas tidigast 2021. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-08-18, med 
tillhörande bilagor. 

Henrik Eliasson och Olof Sellden föredrar ärendet. 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan, får upprättas och 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen finansieras genom exploateringskonto. 

4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

Mats Sjöbeck (C) yrkar följande: 

- Utfyllande mellan hamnen norra pirarmar tas bort ur planbeskedet. 
- Detaljplanen inordnas på en lägre prioritet än 2. 
- Badkrukan behåller sin nuvarande plats. 

Se skriftligt yrkande på nästa sida. 

Bo Wendt (BP) yrkar bifall till Mats Sjöbecks (C) ändringsyrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 9 av 30 

KS § 190 forts. Dnr KS 000633/2019 - 200 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. 
NEJ - Bifall till Mats Sjöbecks (C) ändringsyrkande. 

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 

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 

Uno Johansson (C) X 

Mats Sjöbeck (C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan, får upprättas och 
samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen finansieras genom exploateringskonto. 

4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas. 

Centerpartiet reserverar sig skrifligen, se skriflig reservation på nästa sida. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Yrkande ändring i planbesked av Båstad 109:2 (Badkrukan) - Planbesked. KS 11 

september 2019. 

Föreslaget om utfyllnad av området mellan hamnens norra pirarmar skall tas bort ur 
planbeskedet. Vi behöver inte fler evenemangs ytor. Kostnaden för utfyllnad kommer 
att uppgå till miljon belopp som belastar kommunens budget. Vidare att detaijplanen 
inordnas i en lägre prioritet än prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. Slutligen 
delen att öppna upp kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stranden lyfts 
bort från detaijplanen, d v s att flytta Badkrukan. 

Centerpartiet yrkar på, 
att utfyllande mellan hamnen norra pirarmar tas bort ur plan beskedet 
att detaijplanen inordnas på en lägre prioritet än 2 
att Badkrukan behåller sin nuvarande plats 

Båstad den 11 september 2019 
För Centerpartiet 
Mats Sjöbeck 
Uno Johansson 



Skriftlig reservation av delar i Båstad 109:2 (Badkrukan) - Planbesked. KS 11 

september 2019. 

Vi reserverar oss härmed för delen av utfyllnad mellan hamnens norra pirarmar samt 
mot prioritet 2 i kommunens prioriteringslista och mot att flytta Badkrukan. Helt i 
linje med våra yrkanden. 

Båstad den 11 september 2019 
För Centerpartiet 
Mats Sjöbeck 
Uno Johansson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-08-18. 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000633/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (4) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan - beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

1. Förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2, Badkrukan, får upprättas och samråd får hållas 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. Detaljplanen finansieras genom exploateringskonto. 
4. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
kommer därför att upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Klicka här för att ange text. 
Som en följd av att Badkrukan lyftes ur detaljplanen för hamnen har frågan om en ny detaljplan 
för detta område väckts med syfte att möjliggöra utveckling av Badkrukan, strandområdet och 
området mellan hamnens norra pirarmar. Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att 
öppna upp och tydliggöra allmänhetens kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stran
den samt att möjliggöra en utveckling av hamnområdet som ett tydligare centrum för turism. 
Frågor som måste hanteras i planarbetet är bland annat allmänhetens tillgänglighet, klimatför
ändringar, strandskydd, sandflykt och påverkan på havsströmmar. Planen bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. Enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning ska inordnas med 
prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. Då planen inte helt följer kommunens gällande 
översiktsplan ska den handläggas med utökat standardförfarande. Planen förväntas kunna 
antas tidigast 2021. 

Bakgrund 
Under planarbetet med Båstads hamn ingick området för Badkrukan fram till och med sam
rådsskedet Efter samrådet lyftes området ur planen då det fanns stor osäkerhet kring hur om
rådet skulle nyttjas. 

Aktuellt 
Frågan om att upprätta en separat detaljplan för området har väckts. I planen bör en ny place
ring av byggnaden Badkrukan prövas för att öppna upp kopplingen och siktlinjen mellan 
hamnområdet och stranden. Det föreslagna planområdet är ca 15 000 m2 stort och ägs i sin 
helhet av Båstads kommun. Pirarmarna samt ytterligare drygt 2000 m2 av planområdet arren
deras ut till privat verksamhetsutövare. 

Detaljplanen föreslås även omfatta de nordligaste pirarmarna för att möjliggöra en utfyllnad 
mellan dem. På så sätt kan planen tillskapa ytterligare mark för verksamheter och service. 



2 (4) 

Ungefärlig planavgränsning 

Frågor som är viktiga att hantera i planarbetet är klimatförändringarna, strandskyddet, sand
flykt och havsströmmar. Även frågan om allmänhetens tillgång till strandområdet och havet är 
viktig att hantera. 

Vatten och avlopp kommer att behöva dras ut till verksamheten på utfyllnaden. Enligt NSVA 
tillåts inte fler anslutningspunkter till det allmänna ledningsnätet från hamnområdet utan 
byggnaden får kopplas på det interna nätet och ansluta via befintlig anslutningspunkt. Spillvat
ten kommer att behöva pumpas och det är viktigt att ledningarna är täta för att förhindra in
trängning av havsvatten. VA-frågan kommer att behöva studeras vidare i planarbetet. 

Planens syfte är att se över befintlig byggrätt för att öppna upp och tydliggöra allmänhetens 
kontakt och siktlinje mellan hamnområdet och stranden. Samtidigt kommer det att ställas krav 
på att byggnader ska klimatsäkras. 



3 (4) 

Pilen visar hur siktlinjen från hamnen bryts av byggnaden, en flytt av Badkrukan skulle stärka den 
visuella kontakten mellan havet och de allmänna ytorna i hamnen. 

Planen omfattar kommunägd mark vilket enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning inne
bär att den ska inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare. 

Då planen inte helt följer kommunens gällande översiktsplan ska den handläggas med utökat 
standardförfarande. Miljöpåverkan bedöms även bli sådan att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska upprättas. Planen förväntas kunna antas tidigast 2021. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en utveckling av hamnen med fler verksamheter, 
tydligare koppling till stranden och havet samt att området öppnas upp ytterligare för allmän
heten. Utvecklingen av hamnområdet gör även att det blir ett tydligare centrum för turismen 
och besöksnäringen. Planen innebär även att det ges bättre möjlighet att klimatsäkra byggna
derna där service finns . 



4 (4) 

Verksamhet 
Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare. Samhällsbyggnad för
väntar sig därför att planprocessen kan komma att ta längre tid än vanligt. 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras genom ett exploateringskonto. Kostnaderna täcks genom tillskapad 
byggrätt. 

Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömningen, bilaga 2. 

Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planförfrågan 
2. Behovsbedömning 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, teknik & servicechef 
0 lof Sellden, planchef 
Emma Johansson, planarkitekt 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-09-11 10 av 30 

KS § 191 Dnr KS 000635/2019 - 200 

Nejlikan 4 (Båstad sportcenter) - Planbesked 

Frågan om att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom 
verksamhetsutövaren och internt inom kommunen. Kommunen är 
fastighetsägare för all mark inom planområdet förutom den gamla 
Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet arrenderas ut till privat 
verksamhetsutövare. Planens syfte är att dels se över befintlig byggrätt för att 
rätta till planavvikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre 
utvecklingsmöjligheter, dels förbättra möjligheterna att använda oanvända ytor 
till bland annat parkering och nya idrottsanläggningar. Planen bedöms inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Enligt kommunstyrelsens 
prioriteringsordning ska inordnas med prioritet 2 i kommunens 
prioriteringslista. Då planen följer kommunens gällande översiktsplan ska 
planen handläggas med standardförfarande. Planen förväntas kunna antas 
tidigast 2021. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 2019-08-
12, med tillhörande bilagor. 

Roger Larsson föredrar ärendet. 

1. Förslag till detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan, får upprättas och samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen finansieras genom planavtal/planavgift. 

4. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan, får upprättas och samråd 
får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen finansieras genom planavtal/planavgift. 

4. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-08-12. 
Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: KS 000635/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan - beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

1. Förslag till detaljplan för Nejlikan 4 m.fl., Drivan får upprättas och samråd får hållas 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. Detaljplanen finansieras genom planavtal/planavgift 
4. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

Frågan om att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom verksamhets
utövaren och internt inom kommunen. Kommunen är fastighetsägare för all mark inom plan
området förutom den gamla Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet arrenderas ut till 
privat verksamhetsutövare. Planens syfte är att dels se över befintlig byggrätt för att rätta till 
planawikelser som gjorts och ge verksamheterna bättre utvecklingsmöjligheter, dels förbättra 
möjligheterna att använda oanvända ytor till bland annat parkering och nya idrottsanläggning
ar. Planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Enligt kommunstyrelsens 
prioriteringsordning ska inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriter\Jlgslista. Då planen 
följer kommu~s gällande översiktsplan ska planen handläggas med stedardförfarande. Pla-
nen förväntas !funna antas tidigast 2021. -

Bakgrund 
Idrottsanläggningen Drivan är trångbodd och i behov av att utöka befintlig hall med ytterligare 
inomhusbanor. Under åren har befintlig byggrätt utnyttjats fullt ut och olika tillbyggnader 
gjorts genom planawikelser i bygglovsprövningen. Det finns även ett stort behov av att se över 
möjligheterna för att anordna och iordningställa parkeringsytor till större evenemang på om
rådet. Ytor som även ska kunna användas till olika idrottsändamål. 

Aktuellt 
Frågan om att ändra befintliga detaljplaner för området har väckts både genom verksamhets
utövaren och internt inom kommunen. Kommunen är fastighetsägare för all mark inom plan
området förutom den gamla Drivangården (Nejlikan 3). Delar av planområdet arrenderas ut till 
privat verksamhetsutövare. 
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Ungefärlig planavgränsning 

Frågor som är viktiga att hantera i planarbetet är utbyggnadsmöjligheter av befintliga anlägg
ningar, parkeringsfrågor och nya typer av mindre idrottsanläggningar. Även frågor kring tra
fik-färingen inom och till området är viktig att hantera. 

Marken har tidigare varit del av nejlikeodlingar varför risken för markföroreningar behöver 
utredas i planarbetet. 

Planens syfte är att dels se över befintlig byggrätt för att rätta till planavvikelser som gjorts och 
ge verksamheterna bättre utvecklingsmöjligheter, dels förbättra möjligheterna att använda 
oanvända ytor till bland parkering och nya idrottsanläggningar. 

Planen omfattar kommunägd mark vilket enligt kommunstyrelsens prioriteringsordning inne
bär att den ska inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare. 

Då planen helt följer kommunens gällande översiktsplan ska den handläggas med standardför
farande. Planen förväntas kunna antas tidigast 2021. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en utveckling av idrottsområdet med utökade verk
samheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang. Utvecklingen av Dri
vanområdet gör även att området blir ett tydligare centrum för idrotts- och föreningslivet samt 
för besöksnäringen. Förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att ha en aktiv fritid 
ökar. 
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Verksamhet 
Planarbetet kommer att innebära att utredningar kommer att behöva göras. Arbetet kommer 
att kräva att tid läggs på dialog med allmänhet och verksamhetsutövare. Samhällsbyggnad för
väntar sig därför att planprocessen kan komma att ta något längre tid än vanligt. 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras genom planavtal med arrendatorn alternativt genom att planavgift tas 
ut i samband med bygglovsprövning. 

M i ljökonsekvensa na lys 
Se behovsbedömningen, bilaga 2. 

Samhällsbyggnad 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planförfrågan 
2. Behovsbedömning 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, teknik & servicechef 
Olof Sellden, planchef 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 



wJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-09-11 11 av 30 

KS § 192 Dnr KS 000243/2017 - 800 

Remissvar - Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i 
Höganäs och Båstads kommuner 

Länsstyrelsen beslutar att förklara ett område väster om Hallands Väderö, i 
Båstads och Höganäs kommun som naturreservat. Syftet med naturreservatet 
är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. Båstads 
kommun har inga invändningar mot ett bildande av ett naturreservat på 
anvisad yta men anser att områdets avgränsning bör följa havsbottnens 
förutsättningar snarare än länsgränsen. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2019-08-12, med 
tillhörande bilaga. 

Olof Sellden föredrar ärendet. 

Lämna tjänsteskrivelsen som yttrande på länsstyrelsens beslut om bildande av 
naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner'.' · 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Lämna tjänsteskrivelsen som yttrande på länsstyrelsens beslut om bildande av 
naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-08-12. 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000243/2017 - 800 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs 
och Båstads kommuner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Lämna tjänsteskrivelsen som yttrande på länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet 
Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen beslutar att förklara ett område väster om Hallands Väderö, i Båstads och Höga
näs kommun som naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmil
jöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. Båstads 
kommun har inga invändningar mot ett bildande av ett naturreservat på anvisad yta men anser 
att områdets avgränsning bör följa havsbottnens förutsättningar snarare än länsgränsen. 

Bakgrund 

Skånska Kattegatt är en del i ett av de viktigaste områdena för Bälthavspopulationen av tum
lare och nyttjas under hela året. Den förhållandevis höga förekomsten av könsmogna honor 
visar att området är av betydelse för populationens reproduktion. De största hoten mot tum
lare är fisket med bottensatta stormaskiga nät, där risk för bifångst ökar med bl.a. ökad mask
storlek, men även buller, förlust av livsmiljö och skador p.g.a. miljögifter. Genom att skydda 
området mot exploatering av bottnarna, begränsa uppkomst av buller genom att reglera viss 
sjöfart och begränsa möjlighet till militärövningar, och även kraftigt begränsa fisket gynnas 
kvaliteten på tumlarens livsmiljö inte minst som producent av födoresurser. Här önskar jag en 
ny rad. Nu. Livsmiljöerna för områdets sälar och sjöfåglar gynnas på snarlikt sätt. Båda djur
grupperna letar föda i området och löper också risk att bifångas i framförallt nätfisket. Både 
knubb- och gråsäl är Natura 2000-arter och är utpekade i Natura 2000-området Nordvästra 
Skånes havsområde som överlappar med Skånska Kattegatt. Här behöver jag ytterligare en 
paus för läsaren. För alla djurgrupper gäller det dessutom att förskjutningar i näringsväven 
kan få en stor påverkan. Detta kan ske på olika sätt, tex att deras föda minskar, försvinner eller 
får sämre näringsinnehåll. Den bakomliggande orsaken till detta kan exempelvis i sin tur bero 
på överfiske, exploatering, miljögifter eller främmande invasiva arter. Bottnar med hög biolo
gisk diversitet och produktion ger stabilitet för de djur högre upp i näringskedjan som söker 
föda på bottnarna - fiskar, marina däggdjur och sjöfågel. Den viktigaste åtgärden för att bott
narna ska nå sin potential med både hög diversitet och produktion, är att lämna dem så 
ostörda som möjligt. 
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Aktuellt 

För att uppnå syftet om att bevara och utveckla biologisk mångfald, vårda värdefulla naturmil
jöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda 
arter kommer naturreservatet ha vissa regleringar och vissa åtgärder kommer att genomföras. 
Exempelvis kommer inga verksamheter som påverkar områdets bottenstruktur tillåtas, bar
lastvatten, oljor, obehandlat toalettvatten och fast avfall från fartyg kommer inte att få släppas 
ut, i större delen av området kommer allt fiske förbjudas, jakt och havsbruk (så som odling) 
förbjuds, antalet spökgarn ska minimeras. 

Remissvar 

Båstads kommun lämnade in ett remissvar under samrådstiden vilket har bemötts av länssty
relsen. Kommunens önskan om att reservatets avgränsning inte ska följa en administrativ 
gräns (länsgränsen mot Halland) utan snarare ha en avgränsning baserad på havsbottnens 
förutsättningar kommer inte att tillgodoses. Båstads kommun vidhåller sin synpunkt om att 
Länsstyrelsen Skåne och Halland bör använda en geografisk avgränsning för reservatet base
rad på ökade förutsättningar för att nå reservatets syfte snarare än ett streck på kartan. 

Samhälls byggnad 
Olof Sellden, planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i Höganäs och Båstads kommuner 

Samråd har skett med: 
Mårten Sällberg, tf Miljöchef 



u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 12 av 30 

KS § 193 Dnr KS 000582/2019 - 380 

Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program 

Beskrivning av ärendet I Båstads kommun ska alla ha tillgång till ett fritids- och idrottsutbud som är 
utvecklande och stimulerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. 
En god upplevelse av fritids- och idrottsutbudet stärker kommunens 
attraktivitet och varumärke, vilket lockar hit fler bofasta medborgare och 
bidrar därmed till kommunens utveckling och tillväxt. För att stärka arbetet 
med fritids- och idrottsfrågor behöver kommunens mål och ambitioner för det 
rörliga friluftslivet och idrottande tydliggöras. Ett Fritids- och idrottspolitiskt 
program för Båstads kommun ska visa vägen för våra medborgare att vara 
aktiva hela livet. Programmet ska vara praktiskt genomförbarhet och hålla sig 
inom befintliga ekonomiska ramar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2019-07-26. 

Föredragande Hans Paganus föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag L ·En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett 
program för id-rott och det rörliga friluftslivet. 

Arbetsutskottets förslag 
på tillägg 

2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8) 
fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 

3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid 
ordförandes förfall tjänstgör den som är äldst till åren. 

4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 
a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets 
upplägg. 
b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 
c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 

5. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-18. 

5. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-18. Programmet ska vara praktiskt genomförbart och 
hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar. 

6. Beredningens arbete sker inom kommunfullmäktiges ram där medel finns 
avsatta för tillfälliga beredningar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-09-11 13 av 30 

KS § 193, forts. Dnr KS 000582/2019 - 380 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. En tillfällig beredning under kommunfullmäktige tillsätts för att ta fram ett 
program för idrott och det rörliga friluftslivet. 

2. Beredningen ska bestå av en ledamot och ersättare från vardera parti (8) i 
fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 

3. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i beredningen. Vid 
ordförandes förfall tjänstgör den som är äldst till åren. 

4. Beredningen sammanträder vid tre tillfällen med följande inriktning: 

a. Möte 1: Framtagande av bakgrundsfakta och struktur för programmets 
upplägg. 

b. Möte 2: Framtagande av förslag till programmål och ambitionsnivå. 

c. Möte 3: Fastställande av förslag till program. 

'. S. Förslag till program ska vara fastställt senast vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-12-18. Programmet ska vara praktiskt genomförbart och 
hålla sig inom befintliga ekonomiska ramar. 

6. Beredningens arbete sker inom kommunfullmäktiges ram där medel finns 
avsatta för tillfälliga beredningar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 194 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

2019-09-11 

Dnr KS 000539 /2019 - 900 

Svar på granskning av kommunens lönehantering 

Sida 

14 av 30 

Beskrivning av ärendet Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring 
kommunens lönehantering. Sammantaget visar revisionens rapport Båstads 
kommun har en god lönehantering. Av granskningen framkommer vidare att 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver förbättras. Båstads kommun kommer 
med anledning av granskningen genomföra en rad åtgärder i syfte att 
tydliggöra och förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer, daterad 2019-07-17. 
Granskning av kommunens lönehantering, 2019-05-29. 

Föredragande Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Tjänsteskrivelsen skickas som svar till kommunrevisionen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelsen skickas som svar till kommunrevisionen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-17 
Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000539/2019 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Granskning av kommunens lönehantering 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka nedanstående som svar till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Företaget EY har på uppdrag av kommunrevisionen följt upp processen kring kommu
nens lönehantering. Sammantaget visar revisionens rapport Båstads kommun har en 
god lönehantering. Av granskningen framkommer vidare att kommunstyrelsens upp
siktsplikt behöver förbättras. Båstads kommun kommer med anledning av granskning
en genomföra en rad åtgärder i syfte att tydliggöra och förbättra kommunstyrelsens 
u ppsiktsplikt. 

Det förekommer ett sakfel i granskningsrapporten under punkt 2.2 Processer och ruti
ner, se korrigering nedan: 

Ägarrådet för HR-servicecenter beslutade i november 2016 att genomföra en analys av 
den gemensamma löneadministrationen i syfte att öka kvaliten och effektivisera hante
ringen från "Ax till limpa". Analysen utfördes av ett extern företag som resulterade i 
fem delaktiviteter och en separat plan för respektive samverkanspartner. Aktiviteterna 
bestod av att göra en lathund för attesteringen, att skapa ett utbildningsmaterial 
( e-learning) avseende attestering, att standardisera blanketter, att gå igenom tjänste
beskrivningen och att ta fram ett SLA. Aktiviteterna är genomförda och från och med 
den 1 juni 2019 inför ett SLA som kommer att följas upp av operativa rådet och ägar
rådet. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har granskat Båstads kommuns lönehantering 

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa att kontrollen inför löneutbetalningen struktureras och sker på ett likvär
digt sätt för att kunna följas upp politiskt 

► Löpande följa upp nyckeltal och avvikelserappmiering 
► Se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i en riskanalys och stärka de inter

na kontrollerna. 

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2019-09-07 med sär
skilt beaktande av ovanstående rekommendationer. 
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Aktuellt 
Åtgärder som förslås är följande: 

Rekommendation Säkerställa att kontrollen inför löneutbetalningen 
struktureras och sker på ett likvärdigt sätt för att 
kunna följas upp politiskt 

Åtgärd A. Rutin för chefer avseende kontroll inför löneutbe-

talning tydliggörs i chefshandboken och kommuni-

ceras till samtliga chefer samt tas upp vid introdukt-

ion av nya chefer. En kommungemensam mall införs 

där chef/chefsstöd noterar medarbetarens avvikel-

ser (frånvaro, avvikande tjänstgöring mm.). Mallen 

är ett underlag för chefen och chefsstöd att verifiera 

löneposter i personalsystemet innan chef attesterar 

inför lönekörningen. 

B. Chefsuppdraget för chefer i Båstads kommun kom-

pletteras avseende lönehanteringen. 

C. Genom internkontrollen som genomförs en gång 

per år kommer Kommunstyrelsen att få en uppfölj-

ning kring återapportering. 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

Rekommendation Löpande följa upp nyckeltal och avvikelserapporte-
ring 

Åtgärd A. HR-servicecenter och HR-avdelningen har kvar-

talsvisa kundmöten där nyckeltal och avvikelser följs 

upp kontinuerligt. 

B. En standard rapport för nyckeltal tas fram som följs 

upp vid varje kundmöte. Nyckeltal som följs upp är: 

antal löner och lönesumman, attesteringsgrad, öv-

riga avvikelser t.ex. antal anställningsavtal som 

skrivs/beviljas efter startdatum eller avslut av an-

ställning som inkommer i efterhand samt löneskul-

der. 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 
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Rekommendation Se över möjligheten att inkludera lönehanteringen i 
en riskanalys och stärka de interna kontrollerna. 

Åtgärd A. Båstads kommuns HR-avdelning gör en riskanalys 
vilket utgör ett underlag för framtagning av vilka in-
ternkontroller som behöver göras en gång per år. 
HR-servicecenter deltar och bidrar med kunskap. 

B. Resultatet av utförda internkontroller och återkopp-
las till Kommunstyrelsen. 

C. En gång årligen återkoppla kommunens lönehante-
ring till Kommunstyrelsen. HR-servicecenter deltar 
och bidrar med kunskap. 

Ansvarig HR-avdelningen 

Klart senast 2019-12-31 

Konsekvenser av beslut 
Säkra Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende uppsiktsplikten gällande Båstads 
kommuns lönehantering. 

Beslutet ska expedieras till: 
Erik Lidberg, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Kommunfullmäktige 

Samråd har skett med: 
Kommunstyrelsen ordförande Johan Olsson Swanstein 
Kommundirektör Erik Lidberg 
Chef för HR-servicecenter Carl Suwe 
Anna Löfström, Biträdande HR-chef 
Anna Trotzig, HR-samordnare 



ulJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 15 av 30 

KS § 195 Dnr KS 000584/2019 - 600 

Beslut om programhandling för Västra Karups skola 

Beskrivning av ärendet Förvaltningen har tagit fram en programhandling för nybyggnation av Västra 
Karups skola F-6 och förskola. Projektet omfattar Västra Karups skola F-6 samt 
nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med möjlighet att bygga ut till 6 
avdelningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-27 avseende 
"Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads 
kommun". Programhandlingen är framtaget utifrån ett lokalprogram som 
beskriver behov av lokaler med funktion och dimensionering enligt beställning 
från Utbildningsnämnden. Planeringsgruppen har bestått av fastighetsstrateg, 
skolchef, biträdande skolchef, skolutvecklare, chef för elevhälsan, rektorer för 
de båda skolorna, bibliotekschef, planarkitekt med fler. Skolan projekteras för 
en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Karups skola. Elevantalet på 
skolan beräknas bli ca 300 elever. Det blir en två parallellig F-6 skola då antalet 
elever per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2019-07-11, med 
tillhörande bilagor. 

Föredragande Sofia Boivie och Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra 
projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
förskola med fyra avdelningar. 

2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 68 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 

Arbetsutskottets förslag 1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra 
projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
förskola med fyra avdelningar. 

Yrkanden 

2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 63 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021 . 

3. Underlaget för Västra Karups skola kompletteras med utredning gällande 
trafiksituationen samt olika lösningar för hur trafiken ska hanteras på ett 
säkert sätt runt Västra Karups skola i och med nybyggnationen. 

Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Nerd (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 16 av 30 

KS § 195 forts. Dnr KS 000584/2019 - 600 

Bo Wendt (BP) yrkar avslag till förvaltningens förslag om nybyggnation av 
Västra Karups skola. Bjärepartiet anser att renovering skall ske av befintlig 
skola. Med hänsyn till att endast 22 elever kommer från tätorten Västra Karup 
är det bättre att bygga en ny skola i Grevie och att behålla Torekovs skola. 
Bjärepartiet önskar att de mindre barnen skall ha en kort skolväg och att 
bussåkande skall undvikas i möjligaste mån. Vi vill arbeta för ett levande Bjäre 
med skolor i alla tätorter. Dessutom är en investering på en ny skola i Västra 
Karup med 140 miljoner kronor inte ekonomiskt försvarbart. 

Mats Sjöbeck (C) yrkar följande: 

1. Torekovs skola skall bibehållas som skola. 

2. Beslut om programhandling ska fattas av kommunfullmäktige. 

Thomas Nerd (S) yrkar avslag på Mats Sjöbecks (C) andra yrkande om att 
beslut om programhandling ska fattas av kommunfullmäktige. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Ordförande utser förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott till 
huvudförslag. För att ta fram ett motförslag till huvudförslaget ställer 
ordförande proposition på förslaget från Bjärepartiet och Centerpartiet. Efter 
framställd proposition finner ordförande att Bjärepartiets förslag ska utgöra 
motförslag. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster och 2 AVSTÅR-röster 
enligt nedan: 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2019-09-11 17 av 30 

KS § 195 forts. Dnr KS 000584/2019 - 600 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson fM) 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 

Uno Johansson (C) X 

Mats Sjöbeck f C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 4 2 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra 
projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och 
förskola med fyra avdelningar. 

2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande 
budgetbeslut för 2020 med 63 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 

3. Underlaget för Västra Karups skola kompletteras med utredning gällande 
trafiksituationen samt olika lösningar för hur trafiken ska hanteras på ett 
säkert sätt runt Västra Karups skola i och med nybyggnationen. 

Centerpartiet lämnar en protokollsanteckning, se skriftlig protokollsanteckning 
på nästa sida. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Protokollsanteckning till Beslut om programhandling Västra Karups skola. KS den 11 
september. 

Centerpartiet anser att programhandling Västra Karup är ett beslut som berör många 
medborgare i och runt Torekov och för att beslutet skall få en bred demokratisk 
beslutsgång så anser Centerpartiet att beslut om programhandling Västar Karups 
skola skall underställas Kommunfullmäktige. 

Centerpartiet vidhåller att Torekovs skola skall bibehållas intakt och fortsatt utgöra 
Torekovsbarnens skola. 

Centerpartiet ser ett behov av en skola i Västra Karup och Grevie. Centerpartiet ser 
och tror på en ökad inflyttning i både Västra Karup och Grevie när man väl ser till att 
komma igång med planläggning av Böske och Lindströmsbacke. 

Båstad den 11 september 2019 
För Centerpartiet 
Mats Sjöbeck 
Uno Johansson 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-11 
Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS 000584/2019-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (3) 

1. Anta programhandlingen och att förvaltningen får i uppdrag att utföra projektering för upphand
ling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola med fyra avdelningar. 

2. Finansiering av investeringen för byggnationen hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2020 
med 68 miljoner för 2020 och 68 miljoner för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en programhandling för nybyggnation av Västra Kamps skola F-6 
och förskola. Projektet omfattar Västra Kamps skola F-6 samt nybyggnad av förskola med 4 
avdelningar med möjlighet att bygga ut till 6 avdelningar i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut 2019-03-27 avseende "Likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun". 

Programhandlingen är framtaget utifrån ett lokalprogram som beskriver behov av lokaler med 
funktion och dimensionering enligt beställning från Utbildningsnämnden. Planeringsgruppen 
har bestått av fastighetsstrateg, skolchef, biträdande skolchef, skolutvecklare, chef för elevhäl
san, rektorer för de båda skolorna, bibliotekschef, planarkitekt med fler. 

Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Kamps skola. Elevan
talet på skolan beräknas bli ca 300 elever. Det blir en två parallellig F-6 skola då antalet elever 
per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. 

Befintlig skola och förskola rivs, idrottshallen behålls och renoveras. Nytt tillagningskök place
ras centralt i byggnaden för mat till både skola och förskola. Detaljplaner tillåter en maximal 
byggnadshöjd på 7 meter (2 våningar). Vidare begränsar den byggnadens placering då det 
finns prickmark som ej får bebyggas mot Glimmingevägen och Kraftgatan. 

Byggnaden planeras i två våningsplan för att ge skol- och förskolegård så mycket yta som möj
ligt. I byggnadens mitt är en central trappa placerad där man når byggnadens olika funktioner 
och lärmiljöer. I detta nav är skolans mer offentliga funktioner placerade. Detta för att även 
allmänheten kan sam utnyttja rum som matsal, musiksal, slöjd och bibliotek (biblioteket är 
endast ett skolbibliotek) under kvällstid och helger. Planlösningen är utformad för flexibel an
vändning. Ett möbleringskoncept med en variation av möbler är framtaget för att kunna fun
gera för en mängd olika lärsituationer. 

Eftersom skolan och förskolan är lokaliserad i samma byggnad finns det möjlighet för skolan 
att växa på bekostnad av förskolan och tvärtom. Det medför en viss flexibilitet då gränsen mel
lan förskola och skola kan anpassas efter hur elevernas åldersfördelning förändras under åren. 
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Bakgrund 
Stora delar av skolan är i dag evakuerade i provisoriska skolmoduler och inhyrd i en intillig
gande fastighet. Evakueringen behövs för att kunna bygga en ny skola men är tidigarelagd på 
grund av upplevda problem med inomhusmiljön. I nuläget är tillagningskök och matsal kvar i 
den befintliga skolan. 

I Kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutades om en Likvärdig förskole- och grundskolestruktur 
för norra och södra sidan i Båstads kommun Dnr KS 000545/2014 - 600. Västra Karup skola 
och Klockare byns förskola omfattades av beslutet enligt kursivt nedan: 

Västra Karups skola F-6 
På Kommunstyrelsen 2017-12-06 beslöts ett program för ombyggnation av Västra Karups skola 
och att etablera och hyra in provisoriska sko/moduler. Alla klasser är nu i moduler. Hälsoproble
men bland personalen har ökat och ännu har man inte funnit orsaken. Eftersom det finns något 
som genererar hälsoproblem kommer hela skolan att rivas och det blir en helt ny skola. Ny skolan 
dimensioneras för 300 elever med upptagningsområde Torekov, V. Karup och Grevie. Ny skola 
beräknas vara klar för inflyttning 2021. Genom att bygga en ny förskola i anslutning till ny skola 
kan samordningsvinster kring öppettider mellan förskola och fritidshem göras. 

Klockarebvns förskola 
Klockarebyns förskola har fyra avdelningar varav 2 av dem är i moduler. Lokalerna är slitna och 
kök och personalutrymmen är underdimensionerade. Förskolan har plats för 60-62 barn. 
En nybyggnation av en 4 avdelningsförskola med möjlighet att bygga ut till en 6 avdelningsför
skola i Västra Karup skulle täcka befintligt och framtida behov av förskoleplatser för skolans upp
tagningsområde. En större mer tidsenlig och modern förskola kan attrahera och underlätta re
krytering av legitimerade förskollärare. En större förskola kan också skapa förutsättningar för 
längre och flexiblare öppettider vilket vårdnadshavare efterfrågar. 

Projektet omfattar rivning av befintlig skola och förskola, renovering av idrottshall samt ny
byggnation av skola och förskola. Nybyggnaden ska uppföras i två plan. Upphandlingen pla
nernas att utföras som en totalentreprenad. 

Tidplan 

Följande tidplan beräknas under förutsättning att erforderliga beslut tas. 

Moment Tidplan Kommentar 
Programhandling Mars-Juli 2019 Klar 
Förfrågningsunderlag Aug - Dec 2019 
Upphandling Jan - Mars 2020 
Detaljprojektering April - Juli 2020 
Byggnation Aug 2020 - Dec 2021 
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Ekonomi 
Enligt budgetbeslut för 2019 avseende om- och tillbyggnad av Västra Karups skola F-6 och 
Klockarebyns förskola med 4 avdelningar: 

År 

Budget 

2018 

2 465 

2019 

2 000 

2020 

54 000 

2021 

75 500 = Totalt 133 965 tkr 

Förslag till beslut av investerings budget för 2020 avseende nybyggnad av Västra Karups skola 
F-6 och Klockarebyns förskola med 4 avdelningar: 

År 

Budget 

2018 2019 

2 903 

2020 2021 

68 000 68 000 = Totalt 138 903 tkr 

Rivningskostnad beräknas till 2,4 miljoner för skolan som planeras genomföras 2020 och 0,5 
miljoner för förskolan som planeras genomföras 2021. Rivningskostnaden äskas till driftbud
get. 

Skolan och förskolan byggs inom samma byggnad vilket innebär att kök, matsal, personalrum, 
konferensrum, grupprum mm samnyttjas vilket sparar byggkostnad. Översiktlig kalkyl utifrån 
programhandlingen uppgår till 138 903 tkr. Detta innebär en kostnadsökning utifrån tidigare 
budgeterade medel, se tabell ovan. Detaljerad kalkyl görs efter projektering. 

Politisk styrgrupp 
En politisk styrgrupp är kopplad till projektet enligt beslut taget 2019-05-06 Politisk styrgrupp 
för fastighetsinvesteringar iför- och grundskoleorganisationen, Dnr KS 000545/2014 - 600. 

Med en politisk styrgrupp får det fortsatta arbetet stöd och inriktning. Bland annat underlag 
inför beslut av projektering och genomförande. Styrgruppen får också löpande redovisning och 
uppföljning avseende status, tidplan, ekonomi och funktion. styrgruppen har mandat att be
sluta om eventuella förändringar av fastighetsinvesteringens omfattning och kvalitet inom 
beslutad budget av kommunfullmäktige. 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Västra Karup skola - Programhandling för nybyggnation av skola åk F-6. 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2019-09-11 

KS § 196 Dnr KS 000583/2019 - 905 

Handlingsplan för budget i balans för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 

18 av 30 

Verksamhetsområde Teknik och service visar efter maj månads 
budgetuppföljning en negativ avvikelse på - 4,2 mkr. Avvikelsen är till stor del 
engångskostnader för 2019 där de största kostnadsutfallen härleds till 
pågående byggprojekt av skolor och kostnader för fastighetsskatt i samband 
med försäljning av kommunala tomter för bostäder. Förslag på åtgärder är att 
kompensera kostnader för fastighetsskatt med kommunövergripande 
reavinster för tomtförsäljningar, använda budget för Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges förfogande till kostnader inom fastighetsenheten och 
återhållsamhet av kostnader inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden 
för Samhällsbyggnad, Teknik och service, Bildning och arbete och 
Kommunkontoret. 

Tjänsteskrivelse från kommundirektör Erik Lidberg, teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson och ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-08-27. 

Jan Bernhardsson och Erik Lid berg föredrar ärendet. 

1. Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras 
kommunövergripande med de reavinster som uppstår i samband med 
tomtförsäljningar för bostäder. 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade 
och pågående byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som 
står till kommunstyrelsens förfogande. 

3. Kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och 
service, Bildning och arbete och Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma 
med konsekvenser kring förslag om återhållsamhet av kostnader. 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott med 
tillägget att en konsekvensbeskrivning presenteras för kommunstyrelsen på 
dess sammanträde den 9 oktober. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Birgitte Dahlins (L) tilläggsyrkande och 
finner att det bifalls. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-09-11 

• 
KS § 196 forts. Dnr KS 000583/2019 - 905 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras 
kommunövergripande med de reavinster som uppstår i samband med 
tomtförsäljningar för bostäder. 

19 av 30 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade 
och pågående byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som 
står till kommunstyrelsens förfogande. 

3. Kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och 
service, Bildning och arbete och Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma 
med konsekvenser kring förslag om återhållsamhet av kostnader 

4. En konsekvensbeskrivning presenteras för kommunstyrelsen på dess 
sammanträde den 9 oktober. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2019-07-04. 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000583/2019 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning maj 2019 - Handlingsplan Kommunstyrelsens 
verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras kommunövergripande med det 
reavinster som uppstår i samband med tomtförsäljningar för bostäder. 

1 (2) 

2. Finansiering av kostnader hänförliga till åtgärder i samband med planerade och på-gående 
byggprojekt inom skola finansieras med 1 240 tkr av medel som står till Kommunstyrelsens 
förfogande och 245 tkr som står till Kommunfullmäktiges förfogande. 

3 Kommunstyrelsens verksamhetsområden Samhällsbyggnad, Teknik och service och 
Kommunkontoret får i uppdrag att återkomma med konsekvenser kring förslag om 
återhållsamhet av kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Teknik och service visar efter maj månads budgetuppföljning en negativ 
avvikelse på - 4,2 mkr. Avvikelsen är till stor del engångskostnader för 2019 där de största 
kostnadsutfallen härleds till pågående byggprojekt av skolor och kostnader för fastighetsskatt i 
samband med försäljning av kommunala tomter för bostäder. Förslag på åtgärder är att 
kompensera kostnader för fastighetsskatt med kommunövergripande reavinster för 
tomtförsäljningar, använda budget för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
förfogande till kostnader inom fastighetsenheten och återhållsamhet av kostnader inom 
Kommunstyrelsens verk-samhetsområden för Samhällsbyggnad, Teknik och service och 
Kommunkontoret. 

Bakgrund 
I maj månads budgetuppföljning prognostiserar Teknik och service en negativ avvikelse på 4,2 
mkr. Kostnader för fastighetsskatt för tomter inom nya exploateringsområden ger en negativ 
avvikelse på - 700 tkr. Fastighetsskatten är inte budgeterad utan bör ses ihop med reavinsten 
vid tomt-försäljningar som inte heller är budgeterad. Förslaget är att avvikelsen för 
fastighetsskatten finansieras kommunövergripande tillsammans med positivt avvikelse 
avseende reavinst. 

Gatuenheten har fått kostnader som avser 2018 års felavhjälpning på gatubelysning. 
Verksamheten har inte tidigare fått information om dessa kostnader och prognostiserar därför 
ett underskott om -750 tkr. Budget för 2019 täcker inte dessa extra kostnader. Rutiner sätts 
upp för att löpande få kontroll över utförd felavhjälpning på gatubelysningen. Konsekvensen 
för att minska kostnader för 2019 blir återhållsamhet av gatuunderhåll och gatubelysning. 
Inom fastighetsenheten finns några driftkostnader som är av engångskaraktär för 2019 och 
härleds till pågående och kommande byggprojekt av skolor. På Västra Karup skola har 
verksamheten installerat luftrenare för att åtgärda arbetsmiljörelaterade akuta problem med 
inomhusmiljön. 
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I samband med byggnation av ny Förslövs skola måste några befintliga byggnader rivas. 
Planeringen var att rivningen skulle genomföras under 2018 men med hänsyn till pågående 
skol-verksamhet flyttades genomförandet till 2019. Kostnaden för rivningen fanns budgeterad 
2018 inom Kommunstyrelsens förfogande men avsattes inte i bokslutet. 
Även kostnader för demontage av provisoriska förskolelokaler i samband med byggnation av 
Skogsbyns förskola hamnar på 2019. Även denna kostnad var budgeterad 2018. 
Sammantaget prognostiseras ett underskott om 2,2 mkr för dessa poster inom 
fastighetsenheten. 

Lokalvården prognostiserar underskott om 180 tkr på grund av minskat bidrag för 
personalkostnader från arbetsförmedlingen. Konsekvensen för att minska kostnader för 2019 
blir åter-hållsamhet av personal- och materialkostnader inom lokalvård. 

Ny organisation inom Teknik och service för administration och skötsel av kommunens alla 
fordon är uppstartad. Fordonsorganisationen är ännu inte fullt etablerad, och prognostiserar 
en negativ avvikelse om -450 tkr för uppskjuten intern intäkt. Regler för att finansiera 
organisationen pågår. 

Personalrekrytering av två tjänster inom Teknik och service är budgeterade för helår men 
kommer att vara tillsatta andra hälften av 2019 ger ett överskott på 500 tkr. 
Förvaltningen föreslår återhållsamhet av kostnader inom övriga delar av kommunstyrelsens 
verksamhetsområden med 370 tkr för Samhällsbyggnad och 370 tkr för Kommunkontoret. 

Ekonomi 
Kostnader för fastighetsskatt med 700 tkr kompenseras kommunövergripande med det 
reavinster som uppstår i samband med tomtförsäljningar för bostäder. 
Finansiering av kostnader för fastighetsenheten som härleds till pågående och planerade 
byggprojekt inom skola föreslås ske genom beviljande av driftsmedel som står till 
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges förfogande för 2019. Kvarstående budgeterade 
medel för Kommunstyrelsens förfogande 2019 är 1 240 tkr och Kommunfullmäktiges 
förfogande är 245 tkr. 

Erik Lidberg 
Kommunsdirektör 

Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
Samhälls byggnad 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



iTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 20 av 30 

KS § 197 DnrKS001440/2016-200 

Avtal om anläggningsarrende i Torekovs hamn 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och 
segelsällskap, TBSS avseende Torekovs hamn. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-05 förlängning av nuvarande avtal att gälla till och med 2023-02-28. 
Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Torekovs hamn. 
TBSS har framfört önskemål att förlänga avtalsperioden om helst 10 år för att 
få god framförhållning gällande andrahandsarrenden med näringsidkare, bod 
ägare mm och planering av de upprustnings- och underhållsinsatser som måste 
utföras i hamnen. Näringsidkarna har också framfört behov av en längre 
avtalstid i sina arrenden i andrahand med TBSS än den beslutade för TBSS. 
Detta för att kunna göra långsiktiga investeringar i sina verksamheter. 

Förvaltningen föreslår att få ett uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med 
TBSS med avtalstid 10 år från 2023-03-01. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2019-
08-16. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nytt avtal om 
anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år 
från och med 2023-03-01. 

Föredragande Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nytt avtal om 
anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år 
från och med 2023-03-01. 

2. Avtal tecknas efter att gruppen för byutveckling har färdigställt sitt förslag. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar att avtalstiden ska vara på fem år. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på ändringsyrkandet ovan och finner att det 
avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nytt avtal om 
anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år 
från och med 2023-03-01. 

2. Avtal tecknas efter att gruppen för byutveckling har färdigställt sitt förslag. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-08-16 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 001440/2016 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Förlängning av avtal om anläggningsarrende Torekovs hamn. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett 
nytt avtal om anläggningsanende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS att gälla 10 år från 
och med 2023-03-01. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Båstads kommun har ett avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS 
avseende Torekovs hamn. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 förlängning av nuvarande avtal 
att gälla till och med 2023-02-28. 
Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Torekovs hamn. 
TBSS har framfö11 önskemål att förlänga avtalsperioden om helst 10 år för att få god framförhållning 
gällande andrahandsarrenden med näringsidkare, bod ägare mm och planering av de upprustnings
och underhållsinsatser som måste utföras i hamnen. 
Näringsidkarna har också framfö11 behov av en längre avtalstid i sina arrenden i andrahand med 
TBSS än den beslutade för TBSS. Detta för att kunna göra långsiktiga investeringar i sina verksam
heter. 

Förvaltningen föreslår att få ett uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal med TBSS med avtalstid 10 
år från 2023-03-01. ·· ··· 

Bakgrund 
2007 tecknade Båstads kommun avtal om anläggningsarrende med Torekovs Båt- och segelsällskap, 
TBSS avseende Torekovs hamn. Arrendetiden var 12 år från och med 2008-03-01 och har därefter 
förlängts med 5 år i sänder. Uppsägning ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. 
Innevarande avtalsperiod skulle det gälla till och med 2020-02-28. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-05 att förlänga nuvarande avtal om anläggningsarrende med 
Torekovs Båt- och segelsällskap att gälla till och med 2023-02-28. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 om planuppdrag till förvaltningen om att detaljplan för 
Torekovs hamn upprättas. 
Bakgrunden var att gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen 
inom området. Reglering av bebyggelse och användning finns istället som en bilaga till arrendeavta
let. Otydligheter gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hantering
en av bygglov. Behovet finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samti
digt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas. 

Torekovs Båt- och segelsällskap, TBSS har skrivit en avsiktsförklaring till kommunen om önskemål 
att f011sätta arrendera Torekovs hamn en ytterligare avtalsperiod helst 10 år. 
Motivet till att förlänga avtalstiden är att kunna samstämma den med de arrendekontrakt som TBSS 
har i sin tur med näringsidkare, bod ägare och andra aktörer i hamnen för att få en god framförhåll
nmg. 



2 (2) 

Det finns också upprustningsbehov av hamnen för att säkerställa kajer, bryggor, vågbrytare, byggna
der mm som också behöver framförhållning med planering för att kunna genomföras på ett tillfreds
ställande sätt. 

TBSS ansvarar för upprättande av arrende- och hyresavtal i andrahand med näringsidkare i hamnen. 
Intäkterna för detta tillfaller TBSS. Näringsidkarna har framfört önskemål att få en längre avtalspe
riod, än det som beslutades för TBSS, för att få en bättre långsiktighet i planerade investeringar i sina 
verksamheter. 
Näringsidkarnas synsätt påtalades av TBSS i brev till kommunen 2019-05-15 och därav önskemål att 
även TBSS får en längre avtalsperiod än den som kommunstyrelsen beslutade. 

Arbetet med detaljplanen är inte igång ännu i avvaktan på framtagande av ett övergripande underlag 
för utveckling av Torekov där även hamnen ingår. 

Med syftet att få en bra framförhållning för TBSS som arrendator och för näringsidkarna i sin ut
veckling av verksamheterna så föreslår förvaltningen få ett uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal 
med TBSS. 
Nuvarande avtal går då ut 2023-02-28 och ett nytt upprättas för 10 år. 
Intentioner i ny detaljplan kan då också beaktas i det nya arrendeavtalet 

Båstad 2019-08-16 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-09-11 21 av 30 

KS § 198 Dnr KS 000644/2019 - 700 

Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt 
begravningslagen 

Under vissa förutsättningar ska socialnämnden förvalta dödsbo och ordna 
gravsättning. Kommunen har då rätt att ta ut en ersättning av dödsboet för sina 
kostnader och åtgärder. För att kunna göra detta behöver en timtaxa fastställas. 

Tjänsteskrivelse från handläggare Ann-Britt Nilsson, daterad 2019-08-15. 

Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 
pris basbelopp samt moms för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravnings lagen från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Ge kommunstyrelsen rätt att ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 
pris basbelopp samt moms för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravnings lagen från och med kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



u1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 22 av 30 

KS § 199 Dnr KS 000612/2015 - 900 

Svar på medborgarförslag- HBT-certifiering 

Beskrivning av ärendet 2015-04-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår: 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HET-certifiering av 
kommunens skolor. 
Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HET-certifiering av 
kommunens äldreboende 
Socialnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta för HET-certifiering av 
kommunens LSS-verksamhet. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av 
övrig kommunal verksamhet. 

Förslagsställarens intentioner är i linje med Båstads kommuns 
värdegrundsarbete och kommunen arbetar på flera sätt med att öka 
personalens medvetande om HBTQ och förbättra personalens bemötande 
utifrån HBTQ-perspektivet. Kommunen arbetar främjande med fokus på 
samtliga sju grunder. Båstads kommun har bland annat fått statligt stöd för att 
öka kunskapen om HBTQ-personer och det sker ett kontinuerligt arbete i 
kommunen med att upplysa all personal om likabehandlingsplanerna och om 
diskrimineringslagen. 

Förvaltningen kommer inte med någon rekommendation vad gäller huruvida 
ovannämnda nämnder ska arbeta med HBT-certifiering. Arbetet med att 
medvetandegöra kommunens personal om HBTQ är kontinuerligt och 
kommunen välkomnar förslagsställaren att återkomma med synpunkter på 
förbättrings- och informationsåtgärder. Mot bakgrund av kommunens 
pågående arbete med att öka kunskapen om HBTQ-personer föreslås att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-04-25. 
Medborgarförslag, 2015-04-23. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 23 av 30 

KS § 200 Dnr KS 000450/2018 - 700 

Svar på motion - Gratis vaccinationer för personal inom Vård 
och omsorg 

Beskrivning av ärendet Motionären föreslår att Båstads kommun ska utreda effekter och kostnader av 
att införa gratis vaccination för stelkramp samt Hepatit A och B. Efter samråd 
med vård- och omsorgsförvaltningen framkommer att det saknas behov för att 
göra en sådan utredning. Nedan följer en kort redogörelse från 
verksamhetsområdet: 

Vaccination mot Stelkramp är en del i det svenska vaccinationsprogrammet för 
barn. Det finns ingen risk för att bli smittad av stelkramp i det arbete som 
utförs inom vård- och omsorg i Båstad. 

Vaccination mot Hepatit A kan göras inför resa till område där risken för smitta 
finns och risken för smitta via mat och dryck kan finnas. Det finns ingen risk för 
att bli smittad av Hepatit A i det arbete som utförs inom vård- och omsorg i 
Båstad. 

Vaccination mot Hepatit B kan göras inför arbete med hög risk för blodsmitta 
och vår bedömning är att det inte är aktuellt inom vård och omsorg i Båstads 
kommun. Skulle en medarbetare råka sticka sig trots förebyggande åtgärder så 
kan vaccination ges i efterhand via företagshälsovården. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ingen vidare utredning görs, varvid 
motionen ska avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-07-04. 
Motion, 2018-04-30. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen avslås. 

Yrkanden Mats Sjöbeck (C) yrkar på att ärendet återremitteras. Se skriftligt yrkande på 
nästa sida. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Mats Sjöbecks (C) återremissyrkande och 
finner att det avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Yrkande på återremiss av Svar på motion Gratis vaccinationer för personal inom vård 
och omsorg. KS den 11 september. 

Centerpartiet yrkar på återremiss då motionen inte till fullo har utretts av 
förvaltningen. 

Inom hemtjänsten finns en risk att vårdpersonal kan både bli biten och riven av 
utåtagerande brukare. Vi har ingen garanti att brukare inte är bärare av Hepatit A 
eller B. Vidare så rekommenderas påfyllnadsdoser vart 20:e år. Slutligen ser vi 
vaccinationer som en del i en god personalpolitik. 

Båstad den 11 september 2019 
För Centerpartiet 
Mats Sjöbeck 
Uno Johansson 



~ BÅSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida ~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 24 av 30 

KS § 201 Dnr KS 000090/2019 -100 

Svar på motion - "Nödig", offentlig toalett 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet motionerade den 29 januari 2019 där de yrkar att: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig, dygnet runt 
öppen toalett på eller i närheten av Lyckantorget. 

2. Det på hemsidan finns en sökfunktion eller på annat sätt lätt går att hitta 
offentliga öppna toaletter i kommunen. 

Gällande motionärernas första yrkande så har det funnits en offentlig toalett 
fram till 2018 i samma hus som !CA Supermarket ligger i, vid Lyckantorget. 
Dock har kommunen inte kunnat hålla den i användbart skick på grund av 
återkommande skadegörelse. Någon ny offentlig toalett vid Lyckantorget finns 
inte med i inverstingsplanen för 2019-2023. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionärernas första yrkande avslås. Den offentliga toalett 
som ligger närmst Lyckantorget idag är den som är placerad ovanför 
vårdcentralen, på Ängelholmsvägen. Se bild nedan med markering. 

Gällande motionärernas andra yrkande så finns det idag möjlighet till att se var 
alla offentliga toaletter i kommunen är placerade. Denna information finns i 
Båstadkartan under lagret "Samhällsservice", som går att nå på kommunens 
hemsida både via dator eller mobiltelefon. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att motionärernas andra yrkande anses besvarat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-08-05. 
Motion, 2019-01-29. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Motionärernas första yrkande avslås. 

Yrkanden 

Propositionsordningar 

Beslut 

2. Motionärernas andra yrkande anses vara besvarat. 

Mats Sjöbeck (C) yrkar bifall till motionen. Se skriftligt yrkande på nästa sida. 

Ordförande ställer proposition på Mats Sjöbecks (C) bifallsyrkande och finner 
att det avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Motionärernas första yrkande avslås. 

2. Motionärernas andra yrkande anses besvarat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Yrkande om bifall till motionen "Nödig", offentlig toaletter. KS den 11 september. 

Centerpartiet yrkar härmed bifall till motionen, "Nödig", offentlig toaletter. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för en offentlig toalett, dygnet 
runt öppen toalett på eller i närheten av Lyckantorget. Samt att kostanden tages upp 
i investeringsplanen 2019 - 2023. 
2. För att öka tillgängligheten av information måste det på Båstad kommuns hemsida 
finnas en funktion eller på annat sätt, tillexempel via en app. så att det enkelt går att 
hitta offentliga öppna toaletter inom kommunen. 

Båstad den 11 september 2019 
För Centerpartiet 
Mats Sjöbeck 
Uno Johansson 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 

KS § 202 Dnr KS 001034/2017 - 900 

Svar på motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt 
medborgarlöfte 

25 av 30 

Beskrivning av ärendet 2017-10-03 inkom moderaterna med en motion där de yrkar på att en 
säkerhetssamordnare tillsätts i Båstads kommun som tillsammans med polisen, 
kommunen och Båstads lokalsamhälle bland annat utvecklar ett 
medborgarlöfte. 

Båstads kommun har nu anställt en säkerhetssamordnare och förvaltningen 
föreslår därför att motionen anses besvarad. Förvaltningen anses att det nu är 
kommunstyrelsen som bör initiera och driva frågan om utformningen av 
Båstads kommuns inriktning för säkerhetsarbete, samt hur 
säkerhetssamordnaren ska bedriva samverkansarbetet. Exempelvis hur ett 
medborgarlöfte bör utformas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef Olof 
Nilsson, daterad 2019-07-04. 
Motion, 2017-10-03. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Motionen anses besvarad. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 203 

Beslutsloggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Sida 

26 av 30 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för september 2019 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



hl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-09-11 27 av 30 

KS § 204 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Ekonomiskt bistånd - kvartalsrapport april-juni 2019 

b). Protokoll från styrelsemöte 4 2019 med styrelsen i Vera Park Circularity AB 
2019-05-24 

c). Protokoll från styrelsemöte 4 2019 med styrelsen i NSR AB 2019-05-24 

d). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom augusti 2019 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



G1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 

Dnr KS 001182/2018 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-08-19 

b ). Delegations beslut - HR-avdelningen 2019-08-22 

Sida 

28 av 30 

c). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 
2019-08-01 och 2019-09-01 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 

Dnr KS 000681/2019 - 901 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott - Mats Sjöbeck (C) 

Sida 

29 av 30 

Beskrivning av ärendet Mats Sjöbeck (C) inkom 2019-09-05 med en skrivelse där han avsäger sig sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 30 
september 2019. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-09. 
Avsägelse, 2019-09-05. 

Förvaltningens förslag Avsägelsen godkänns. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Avsägelsen godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-11 

Dnr KS 000689 /2019 - 903 

Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter avgående Mats Sjöbeck (C) 

Sida 

30 av 30 

Beskrivning av ärendet Fyllnadsval ska förrättas för ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter att Mats Sjöbeck (C) avsäger sig sina uppdrag från och med 30 september 
2019. Enligt överenskommelse mellan Bjärepartiet och Centerpartiet, se 
överenskommelsen på nästa sida, väljs Mats efterträdare som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 - 2019-12-31 samt 2021-01-01 -
2021-12-31. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson, 2019-09-09. 
Överenskommelse mellan Bjärepartiet och Centerpartiet, 2019-01-09. 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar att Ebba Krumlinde (C) väljs till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott under perioderna 2019-10-01 - 2019-12-31 
samt 2021-01-01- 2021-12-31. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Uno Johanssons (C) yrkande och finner att 
det bifalls. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ebba Krumlinde (C) väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott under 
perioderna 2019-10-01 - 2019-12-31 samt 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns!.yrelsen 

Överenskommelse Bjärepartiet och Centern 

Bp och C har idag kommit överens om att dela Ks au plats nr 5 under mandatperioden 20 I 9-
2022. 
Vi är också överens om att lotta vilket part som böijar. 
Det pat1i som vinner lotten har au platsen år I och år 3. Förlorande parti i lotten har år 2 
och 4. 
Under de år partierna ej har ordinarie plats är partiet ersättare till det parti som har ordinarie 
plats. 
Det är upp till partierna vilka man nominerar. 

Överenskommelsen kan endast ändras om båda parter är överens under mandatperioden. 

Centerpa1iiet vann lottningen och får år ett och tre. 

Båstad 7 januali 2019 
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