
lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Sida 

1av13 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 9 september 2020 kl. 09.00-11.10. 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M), ledamot 
Ulf Jiewertz (M), ledamot, jäv§ 195 
Gösta Sandgren (M), ledamot 
Adem Qerimaj (S), tjg. ers. för Thomas Nerd (S), jäv§ 193 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Ebba Krumlinde (C), ledamot 
Mats Sjöbeck (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C) 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Mats Sjöbeck. Ersättare: Claes Sjögren. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-09-09 

Från och med 2020-09-16 till och med 2020-10-08 

Henrik Andersson 
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Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2020-09-09 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

KS § 187 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 188 Dnr KS 000889/2019- 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 189 Dnr KS 000890/2019- 900 
Informationsärenden 

KS § 190 Dnr KS 000541/2020 - 315 
Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

KS § 191 Dnr KS 000482/2020 - 200 
Överenskommelse om fastighetsreglering för Torekov 98:1 och Bergkvara 13 

KS § 192 Dnr KS 000479/2020 - 200 
Köpeavtal för Förslöv 2:101 

KS § 193 Dnr KS 000480/2020 - 200 
Köpeavtal för Västra Karup 1:133 

KS § 194 Dnr KS 000378/2019 - 200 
Uppdatering av köpeavtal avseende del av Hemmeslöv 5:14 

KS § 195 Dnr KS 000594/2020 - 905 
Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse 
och granskningsrapport 

KS § 196 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 197 
Delgivningar 

Dnr KS 000880/2019 - 900 

KS § 198 Dnr KS 000434/2020 - 460 
Yttrande över Skånes tågstrategi (Omedelbar justering, se separat protokoll) 

KS § 199 Dnr KS 000565/2020 - 700 
Ansökan om överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 10 §Föräldrabalken 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

Sida 

2av13 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-09 3av13 

KS § 187 Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

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 Mats Sjöbeck. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Claes Sjögren. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 15 september 2020 kl. 15.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 188 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr KS 000889 /2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

4av 13 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra informationsärende: Lägesrapport om ställplats för husbilar. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

Kommunstyrelsen 2020-09-09 

KS § 189 Dnr KS 000890/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

a). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Christofer Thoren 
och Christin Johansson). 

Sida 

5av13 

b). Kommande samarbete med Höganäs kommun (Johan Olsson Swanstein). 

Beslut 

c). Information från första mötet med flygplatsbolaget 
(Johan Olsson Swanstein) . 

d). Kommundirektören informerar (Charlotte Rosenlund Sjövall) . 

e). Lägesrapport om ställ plats för husbilar (Roger Larsson och Marie Eriksson). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer ~ Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-09 6av13 

KS § 190 Dnr KS 000541/2020 - 315 

Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov 

Beskrivning av ärendet Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads 
kommun och beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Torekov ska tas fram (KF 2020-05-20 § 85). En fördjupad översiktsplan är 
en ändring av översiktsplanen inom ett geografiskt område. För att skapa 
förutsättningar för ett effektivt arbete och tydliggöra ramarna för projektet 
med att ta fram FÖP Torekov har ett förslag på en projektplan tagits fram. I den 
redovisas bl.a. en projektorganisation inklusive förslag på politisk styrgrupp, 
vilka frågor som är aktuella att studera närmare i en FÖP, vilka underlag som 
behöver tas fram, budget, finansiering samt tidplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark-Peters 2020-08-17, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 
2. En tilläggsbudget om 680 tkr läggs till Samhällsbyggnads ram år 2021. 

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 

Föredragande 

Yrkande 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

2. Äskandet, av en tilläggsbudget om 680 tkr till Samhällsbyggnads ram 
år 2021, hänskjuts till budgetberedningen. 

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Ebba Krumlinde (C): Bifall med följande ändring: I den politiska styrgruppen 
ska ingå en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Partierna väljer 
själva vem som ska ingå i styrgruppen. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Ebba 
Krumlindes ändringsyrkande ovan och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna projektplanen för FÖP Torekov. 

2. Äskandet, av en tilläggsbudget om 680 tkr till Samhällsbyggnads ram 
år 2021, hänskjuts till budgetberedningen. 

Till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Centerpartiet. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-09-09 7av13 

KS § 191 Dnr KS 000482/2020 - 200 

Överenskommelse om fastighetsreglering för Torekov 98:1 
och Bergkvara 13 

Fastigheten Bergkvara 13 är belägen i Torekovs samhälle och berörs av 
detaljplanen för Bergkvara 2 m.fl. som antogs den 23 maj 2005. Teknik och 
service kontaktades i samband med att ägarna till fastigheten sökt bygglov 
för kompletterande byggnation och meddelats att byggrätten redan till fullo 
nyttjats. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-07-21, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Torekov 98:1 och Bergkvara 13. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering berörande fastigheterna Torekov 98: 1 och Bergkvara 13. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-07-21 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000482/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Överenskommelse om fastighetsreglering, Torekov 98:1 och Bergkvara 
13 

Förslag till beslut 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande 
fastigheterna Torekov 98:1 och Bergkvara 13. 

Teknik och service kontaktades i samband med att ägarna till fastigheten sökt bygglov för 
kompletterande byggnation och meddelats att byggrätten redan till fullo nyttjats. Byggrätten 
är kopplad till fastighetens area och begränsas oavsett fastighetens storlek till max 200 kvm 
byggarea. Detaljplanen som antagit för området medger en utökning av fastigheten Bergkvara 
13 liksom skett med grannfastigheten Bergkvara 2. 

Teknik och service har efter önskemål från ägarna till fastigheten Bergkvara 13 upprättat ett 
förslag till överenskommelse om fastighetsreglering i syfte att genomföra gällande detaljplan. 
Ägarna till Bergkvara 13 betalar erforderlig lantmäteriförrättning och ersätter kommunen med 
787 kronor kvadratmetern för den mark som överförs från kommunens fastighet Torekov 
98:1. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för samhället. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för versksamheten. 

Ekonomi 
Marken som omfattas av av överenskommelsen har värderats till 78 7 kr /kvm vilket är ett 
genomsnittligt, marginaliserat värde baserat på marktaxeringsvärden i det geografiska 
området. Ett marginalvärde om 40 % har använts då marköverföringen bär ett visst värde av 
tillkommande byggrätt. 
Kommunen kommer således erhålla en intäkt för marköverlåtelsen om ca 205 tkr. Intäkten 
kommer kommunen tillhanda när lantmäteriförrättning vunnit laga kraft. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Toiny och Christina Böös 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 



ln:J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-09-09 8av13 

KS § 192 Dnr KS 000479/2020 - 200 

Köpeavtal för Förslöv 2:101 

Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling för området 
Förslövs Ängar och genom efterföljande process ingått markanvisningsavtal 
med Byggnads AB Gösta Bengtsson, 556108-1869. Genom markanvisnings
avtalet har både Byggnads AB Gösta Bengtsson och Båstads kommun åtagit sig 
vissa förpliktelser. Byggnads AB Gösta Bengtsson har fullföljt de åtaganden som 
uppställts i markanvisningsavtalet för att Båstads kommun ska överlåta 
marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehåller 
villkor för överlåtelsens fullgörande. Köpeavtalet tecknas med det bolag som 
bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Gösta Bengtsson Förslöv 
AB. Gösta Bengtsson Förslöv AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och 
starta byggnation av hyresrätter inom fastigheten Förslöv 2:101 för att marken 
ska övergå i bolagets ägo. Med anledning av att ett nytt bolag tar över de 
åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår teknik och service det lämpligt att 
även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopplas till bolaget. Att 
en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.6 i 
detsamma. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-07-21, 
med tillhörande bilaga. 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter 
fastigheten Förslöv 2:101 till Gösta Bengtsson Förslöv AB (559240-4510). 
2. Godkänna överlåtelse av upprättat markanvisningsavtal för Förslövs ängar, 
fastigheten Förslöv 2:4, område 2, från Byggnads AB Gösta Bengtsson till 
Gösta Bengtsson Förslöv AB. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter 
fastigheten Förslöv 2:101 till Gösta Bengtsson Förslöv AB (559240-4510) . 

2. Godkänna överlåtelse av upprättat markanvisningsavtal för Förslövs ängar, 
fastigheten Förslöv 2:4, område 2, från Byggnads AB Gösta Bengtsson till 
Gösta Bengtsson Förslöv AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-07-21 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000479/2020 - 200 

Köpeavtal för Förslöv 2:101 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter fastigheten Förs
löv 2:101 till Gösta Bengtsson Förslöv AB (559240-4510). 

2. Godkänna överlåtelse av upprättat markanvisningsavtal för Förslövs ängar, fastigheten Förs
löv 2:4, område 2, från Byggnads AB Gösta Bengtsson till Gösta Bengtsson Förslöv AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling för området Förslövs Ängar 
och genom efterföljande process ingått markanvisningsavtal med Byggnads AB Gösta Bengts
son, 556108-1869. 

Genom markanvisningsavtalet har både Byggnads AB Gösta Bengtsson och Båstads kommun 
åtagit sig vissa förpliktelser. 

Byggnads AB Gösta Bengtsson har fullföljt de åtaganden som uppställts i markanvisningsavta
let för att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeavtalet innehåller villkor för överlåtelsens fullgörande. Köpeavtalet tecknas med det bo
lag som bildats för byggnation av bostäderna inom fastigheten, Gösta Bengtsson Förslöv AB. 

Gösta Bengtsson Förslöv AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av 
hyresrätter inom fastigheten Förslöv 2:101 för att marken ska övergå i bolagets ägo. 
Med anledning av att ett nytt bolag tar över de åtaganden som följer av köpeavtalet föreslår 
teknik och service det lämpligt att även kvarvarande åtaganden i markanvisningsavtalet kopp
las till bolaget. Att en överlåtelse av markanvisningsavtalet är möjlig framgår av p 4.2.6 i det
samma. 

Bakgrund 
Den 12 februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslag till markavisningsav
tal- för Förslövs ängar, fastigheten Förslöv 2:4, område 2. Markanvisningsavtalet ingicks 
Byggnads AB Gösta Bengtsson. 

Den 15 januari 2020 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området Förs
lövs Ängar, skulle tilldelas Riksbyggen BONUM/Veidekke/Liljewall arkitekter (område 1) och 
Byggnads AB Gösta Bengtsson (område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 

Den 4 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till in
bjudan till markanvisningstävling för området Förslövs ängar och uppdrog förvaltningen att 
genomföra markanvisningstävling. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med angiven part i syfte att genom
föra vad som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att Gösta Bengtsson Förslöv AB ska 
uppföra de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fas
tigheten Förslöv 2:101. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut för inte med sig några konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Genom godkännande av förevarande förslag till beslut säkrar kommunen en intäkt för aktuell 
marköverlåtelse, kvartal 3 2020, om ca 1,7mkr. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Byggnads AB Gösta Bengtsson, Kristoffer Bengtsson 
2. Gösta Bengtsson Förslöv AB, Kristoffer Bengtsson 
3. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
4. NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Förslöv 2:101 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Jäv 

Beslut 

2020-09-09 9av13 

KS § 193 Dnr KS 000480/2020 - 200 

Köpeavtal för Västra Karup 1:133 

I Västra Karup har kommunen nyligen styckat av fastigheten Västra Karup 
1:133 i samband med att kommunen ingått köpeavtal med Memet AB avseende 
överlåtelse av 5 000 kvm mark för verksamhetsändamål. Vid uppföljning av 
uppställda villkor i ingånget köpeavtal står det klart att köparen inte uppfyllt 
byggnadsskyldigheten som följer av köpeavtalets § 9 och köpeavtalet har 
således fallit. Kommunen har återbetalat köpeskillingen om 500 tkr till Memet 
AB så som avtalat. Köparen har påbörjat beredning av tomten och har fortsatt 
för avsikt att bebygga den. De byggnadsritningar som köparen beställt av 
anlitad arkitekt har inte levererats som avtalat varför planerad byggnation är 
kraftigt försenad. Med anledning av den situation som uppstått har teknik och 
service upprättat ett nytt förslag till köpeavtal som företrädare för Memet AB 
har godkänt och undertecknat. Det nya köpeavtalet har precis som föregående 
försetts med ett villkor om byggnadsskyldighet. Byggnation ska ha påbörjats 
senast 6 månader efter att köparen tillträtt fastigheten, annars faller avtalet. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-07-21, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Västra Karup 1:133 
varigenom marken säljs till Memet AB (556958-5002) för en köpeskilling 
om 500 000 kr. 

Adem Qerimaj (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Västra Karup 1:133 
varigenom marken säljs till MemetAB (556958-5002) för en köpeskilling 
om 500 000 kr. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-07-21 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000480/2020 - 200 

Köpeavtal för Västra Karup 1:133 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Västra Karup 1:133 varigenom mar
ken säljs till Memet AB (556958-5002) för en köpeskilling om 500 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

I Västra Karup har kommunen nyligen styckat av fastigheten Västra Karup 1:133 i samband 
med att kommunen ingått köpeavtal med Memet AB avseende överlåtelse av 5 000 kvm mark 
för verksamhetsändamål. Vid uppföljning av uppställda villkor i ingånget köpeavtal står det 
klart att köparen inte uppfyllt byggnadsskyldigheten som följer av köpeavtalets § 9 och köpe
avtalet har således fallit. 

Kommunen har återbetalat köpeskillingen om 500 tkr till Memet AB så som avtalat. 
Köparen har påbörjat beredning av tomten och har fortsatt för avsikt att bebygga den. De 
byggnadsritningar som köparen beställt av anlitad arkitekt har inte levererats som avtalat var
för planerad byggnation är kraftigt försenad. 

Med anledning av den situation som uppstått har teknik och service upprättat ett nytt förslag 
till köpeavtal som företrädare för Memet AB har godkänt och undertecknat. Det nya köpeavta
let har precis som föregående försetts med ett villkor om byggnadsskyldighet. Byggnation ska 
ha påbörjats senast 6 månader efter att köparen tillträtt fastigheten, annars faller avtalet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Föreslagen försäljning är en del av genomförandet av upprättad detaljplan från 1981. Det är 
positivt för Västra karups samhälle med en etablering som kan generera arbetstillfällen. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga nya konsekvenser för verksamheter. 

Ekononomi 
Försäljningen genrerar intäkter till kommunen om ca 500 000 kronor. Intäkterna beräknas 
vara kommunen till kvartal 3 2020. Återbetalning av tidigare erlagd köpeskilling belastar för 
närvarande kommunens exploaterings budget med 500 tkr. 



2 (2) 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Memet AB, Mehmet Qerimaj 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till nytt köpeavtal för Västra Karup 1:133 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-09-09 10av13 

KS § 194 Dnr KS 000378/2019 - 200 

Uppdatering av köpeavtal avseende del av Hemmeslöv 5:14 

Båstads kommun har ingått köpeavtal med Båstad Tuvelyckan AB avseende 7 
000 kvm mark inom fastigheten Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan etapp Il. I avtalet 
har kommunen åtagit sig att söka om fastighetsbildning så snart arbetet med 
detaljplanen för området påbörjats. Att detaljplanearbetet påbörjats är en 
förutsättning för att lantmäterimyndigheten ska handlägga ansökan. Att 
ansökan om lantmäteriförrättning görs senast 6 månader efter att köpeavtalet 
tecknats mellan parterna är en annan förutsättning som måste uppfyllas. Med 
anledning av att detaljplanearbetet har försenats och köpeavtalet ingicks redan 
i juni 2019 faller förutsättningarna för att lantmäterimyndigheten ska kunna 
fullfölja kommunens ansökan och köpeavtalet måste revideras och ingås på 
nytt av Båstads kommun och Båstad Tuvelyckan AB. Innehållet i det reviderade 
avtalet motsvarar innehållet i det föregående undantaget att kartbilagan som 
utvisar markområdets läge har uppdaterats att överensstämma framtaget 
planförslag. Båstads kommun och Båstad Tuvelyckan AB är överens om att det 
reviderade avtalet i alla delar ersätter det föregående som ska makuleras. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-07-21, 
med tillhörande bilaga. 

Godkänna reviderat förslag till köpeavtal för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:14. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna reviderat förslag till köpeavtal för del av fastigheten 
Hemmeslöv 5:14. 

justerandes si naturer _ ~ Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-07-23 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen 

Förslag till beslut 

Godkänna reviderat förslag till köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5: 14. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Båstads kommun har ingått köpeavtal med Båstad Tuvelyckan AB avseende 7 000 kvm mark 
inom fastigheten Hemmeslöv 5:14, Tuvelyckan etapp Il. I avtalet har kommunen åtagit sig att 
söka om fastighets bildning så snart arbetet med detaljplanen för området påbörjats. Att detalj
planearbetet påbörjats är en förutsättning för att lantmäterimyndigheten ska handlägga ansö
kan. Att ansökan om lantmäteriförrättning görs senast 6 månader efter att köpeavtalet teck
nats mellan parterna är en annan förutsättning som måste uppfyllas. 

Med anledning av att detaljplanearbetet har försenats och köpeavtalet ingicks redan i juni 
2019 faller förutsättningarna för att lantmäterimyndigheten ska kunna fullfölja kommunens 
ansökan och köpeavtalet måste revideras och ingås på nytt av Båstads kommun och Båstad 
Tuvelyckan AB. 

Innehållet i det reviderade avtalet motsvarar innehållet i det föregående undantaget att kartbi
lagan som utvisar markområdets läge har uppdaterats att överensstämma framtaget planför
slag. 

Båstad kommun och Båstad Tuvelyckan AB är överens om att det reviderade avtalet i alla delar 
ersätter det föregående som ska makuleras. 

Bakgrund 
Den 4 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen godkänna upprättade förslag till köpeavtal avse
ende 7 000 kvm mark för allmänt ändamål samt 3, 8 ha mark för verksamheter. Beslut om 
planbesked för Tuvelyckan Il och delar av Stationsområdet togs i samband med att köpeavta
len godkändes. 

Aktuellt 
Avdelningen för samhällsbyggnad arbetar med att ta fram planhandlingar för samråd. Samråd 
förväntas ske kvartal 4 2020. 

Konsekvenser av beslut 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslutvidhåller kommunen möjligheten att 
förvärva mark för allmänt ändamål såsom; LSS och förskola. Behovet av mark i strategiska 
lägen för nämnda typer av ändamål är viktig för kommunen, även om behovet att bygga finns 
just nu. 
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Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för verksamheten bortsett en 
framtida skyldighet att sköta marken i avvaktan på byggnation. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut kommer att resultera i en kostnad om uppskattningsvis 
2 910 000 kronor som belastar exploateringskonto 8102 under 2021. 
Kommunens driftsbudget kommer att behöva utökas att omfatta underhåll av förvärvad 
tomtmark från och med 2021. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Båstad Tuvelyckan AB, Anders Börjesson och Andreas Granlund 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Sara Borglin och Lina Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:14 

Samråd har skett med: 
Lantmäterimyndigheten, Båstad Tuvelyckan AB och avdelningen för samhällsbyggnad. 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-09 11av13 

KS § 195 Dnr KS 000594/2020 - 905 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2019 samt även 
revisionsberättelse. För år 2019 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett positivt resultat på +2,0 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisionen 
tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2019 godkänns. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och vård
och omsorgsnämndens 
förslag 

Jäv 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner 2020-07-16, med tillhörande 
bilagor. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24. 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
förår2019. 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

Ulf Jiewertz (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
förår2019 . 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 196 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

12av13 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för september 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-09 13 av 13 

KS § 197 Dnr KS 000880 /2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll från extra bolagsstämma med NSRAB 2020-05-11. 

b). Protokoll från extra bolagsstämma med Vera Park Circularity AB 
2020-05-11. 

c). Protokoll från styrelsemöte 4 med NSRAB 2020-06-12. 

d). Protokoll från styrelsemöte 4 med Vera Park Circularity AB 2020-06-12. 

e). Protokoll från extra styrelsemöte, möte 5, med NSR AB 2020-07-08. 

f). Färdtjänststatistik 2020 halvår 1. 

g). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-08-20 - Driftsbudget 2021 
för samhällsbyggnad - myndighetsnämnden. 

h). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 
- Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2020. 

i). Protokollsutdrag från kommunstyrelsens socialutskott 2020-08-26 
- Uppföljning avseende individ- och familjeomsorgen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


