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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Astrakanen, torsdagen den 1 oktober 2020 kl 08:30 - 12:30 

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), Vice ordförande 
Kerstin Gustafsson (M) § 126 samt§§ 128-149 
Bo Wendt (BP) 
Inge Henriksson (BP) 
Birgitte Dahlin (L) §§ 124-124 samt§ 127 

Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare 
Charlotte Rosenlund-Sjövall, kommundirektör 
Johan Peterson, nämndsekreterare 
Ewa Nilsson, t.f. bildningschef § 126 
Axel Johansson, kommunpolis§ 126 
Philipp Seuffer, HR-chef § 126 
Katarina Sanden, projektledare§ 126 
Christin Johansson, vård- och omsorgschef § 126 
Nike Sandberg, integrationssamordnare § 127 
Ritva Veeborn, chef för arbetsmarknadsenheten § 128 
Jan Bernhardsson, teknik och servicechef§§ 129-135 
Johan Jönsson, ekonomichef för NSVA §§ 132-133 
Hans Paganus, fastighets- och fri tidschef§§ 134-135 
Klara Barmark-Peters, översiktsplanerare §§ 136-138 
OlofSellden, planchef§§ 136-138 
Elisabet Edner, ekonomichef§§ 140-144 

Inge Henriksson (BP), ersättare Bo Wendt (BP) 

Kommunkansliet, 2020-10-05, kl. 13:30 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-10-01 

Från och med 2020-10-05 till och med 2020-10-26 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 

Sida 

1 av 31 



GlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 

KSau § 124 Dnr KS 000010/2020 - 100 
Val av justeringsperson 

KSau § 125 Dnr KS 000011/2020 - 100 
Godkännande av dagordning 

KSau § 126 Dnr KS 000009/2020 - 100 
Informationsärenden 

KSau § 12 7 Dnr KS 00094 7 /2019 - 604 
Integrationspriset 2019 

KSau § 128 Dnr KS 000500/2020 - 900 

Sida 

2 av 31 

Remiss - SOU 2020:41 - Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 

KSau § 129 Dnr KS 000211/2020 - 200 
Överenskommelse om fastighetsreglering - Båstad 109:2 och Malen 1:254 

KSau § 130 Dnr KS 000652/2020 - 200 
Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 

KSau § 131 Dnr KS 000493/2020 -100 
Remiss - SOU 2020:29 - En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret 

KSau § 132 Dnr KS 000644/2020 - 500 
VA-taxa Båstads kommun 2021 

KSau § 133 Dnr KS 000632/2020 - 500 
Omfördelning i investerings budget VA för 2020 

KSau § 134 Dnr KS 000577 /2020 - 380 
Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malenbadets säsong 

KSau § 135 Dnr KS 000682/2020 - 380 
Särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB 2020 

KSau § 136 Dnr KS 000680/2020 - 200 
Planbesked för Böske 2:108 m.fl. 

KSau § 137 Dnr KS 000679/2020 - 200 
Planbesked för Torekov 98:146, Boviera 

KSau § 138 Dnr KS 000681/2020 - 200 
Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

KSau § 139 Dnr KS 000167 /2020 - 300 
Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

KSau § 140 Dnr KS 000631/2020 - 906 
Delårsrapport 2020-08-31 

KSau § 141 Dnr KS 000672/2020 - 905 
Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

KSau § 142 Dnr KS 001146/2018 - 900 

Sida 

3 av 31 

Uppföljning av åtgärder på rödmarkerade kontrollmoment i intern kontrollrapporten 2019 för 
kommunstyrelsen 

KSau § 143 Dnr KS 000625/2020 - 905 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

KSau § 144 Dnr KS 000641/2020 - 905 
Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån 

KSau § 145 Dnr KS 000652/2017 - 900 
Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

KSau § 146 Dnr KS 000642/2020 - 900 
Firmateckning - Post och värdehandlingar 

KSau § 147 Dnr KS 000630/2020 - 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

KSau § 148 Dnr KS 000616/2020 - 901 
Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KSau § 149 Dnr KS 000317 /2020 - 903 
Redovisning av partistöd för 2019 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 4 av 31 

KSau § 124 Dnr KS 000010/2020 -100 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets 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 utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån val protokollet från 
kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson (BP). 

2. Till ersättare för justeringsperscinen väljs Bo Wendt (BP). 

3. Protokollsjusteringen äger rum den S oktober kl. 13:30. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 5 av 31 

KSau § 125 Dnr KS 000011/2020 - 100 

Godkännande av dagordning 

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. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Yrkanden Ordförande yrkar att informationsärendet Badvattenkvaliten i Båstads kommun 
läggs till dagordningen. 

Propositionsordningar 

Beslut 

Bo Wendt (BP) yrkar att informationsärendet Upphandlingen av Västra Karups 
skola läggs till dagordningen. 

Bo Wendt (BP) yrkar att fastighets- och fritidschef Hans Paganus närvara på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde den 22 oktober för att 
informera om Köpmansgatans kantsten. 

Bo Wendt (BP) yrkar att IOF-chef Lena Täringskog närvara på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde den 22 oktober för att 
informerar om kostnaderna för SIS-hem. 

Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandena. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Informationsärendena Badvattenkvaliten i Båstads kommun, projektingenjör 
Ingemar Lundström och Upphandlingen av Västra Karups skola, teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson. 

2. Till nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott tas följande 
informationsärenden upp: 

Köpmansgatans kantsten, fastighets- och fri tidschef Hans Paganus och 
Kostnaderna för SIS-hem, IOF-chef Lena Täringskog. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000009 /2020 - 100 

lnformationsärenden 

Sida 

6 av 31 

Beskrivning av ärendet A. Systematiskt kvalitetsarbete på vuxenutbildningen, t.f. bildningschef Ewa 
Nilsson 

B, Projektmedel från länsstyrelsen till "Tetra" - samverkan 
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildning, t.f. bildningschef Ewa Nilsson 

C, Båstads kommuns brottsstatistik, Kommunpolis Axel Johansson 

D, Heltidsresan, HR-chef Philipp Seuffer, projektledare Katarina Sanden och 
vård- och omsorgschef Christin Johansson. 

E, Badvattenkvaliten i Båstads kommun, projektingenjör Ingemar Lundström 

F, Upphandlingen av Västra Karups skola, teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[j1J BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000947 /2019 - 604 

Beskrivning av ärendet 

Sida 

7 av 31 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

lntegrationspriset 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att utse vinnare av 

Integrationspriset för 2019. 

Tjänsteskrivelse från integrationssamordnare Nike Sandberg med tillhörande 

bilaga, 2020-09-21. 

Integrationssamordnare Nike Sandberg föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser [namn] till mottagare av 2019 års 

integrationspris, som offentliggörs på Näringlivsfesten den 15 oktober. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser [namn] till mottagare av 2019 års 

integrationspris, som offentliggörs på Näringlivsfesten den 15 oktober. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-17 
Handläggare: Nike Sandberg 

Dnr: KS 000947 /2019 - 604 

lntegrationspriset 2019 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser [namn] till mottagare av 2019 års integrationspris, som 
offentliggörs på Näringlivsfesten den 15 oktober. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att utse vinnare av Integrationspriset för 2019. 

Bakgrund 
Integrationspriset inrättades 2017 i syfte att uppmärksamma goda krafter som på olika sätt 
arbetar för att främja gemenskap och delaktighet i kommunen. Priset delas årligen ut till den 
privatperson, organisation, företag, förening eller nätverk som under det gångna året bedrivit 
en insats eller ett arbete i kommunen utefter prisets intentioner. Insatsen eller arbetet ska 
rikta sig till grupper som enligt forskning visar oftare befinner sig i utanförskap och har större 
svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och lång sikt. 

Aktuellt 
Information om Integrationspriset och nomineringsmöjligheter utannonserades på kommu
nens webb och Facebooksida i november 2019. Nomineringsperioden sträckte sig till 2020-02-
29 under vilken tid fem nomineringar inkom. 

En arbetsgrupp inom i Arbetsmarknadsenheten har tagit fram de tre mest lämpade kandida
terna i prioriteringsordning. 

Nike Sandberg, Integrationsstrateg 
Arbetsmarknadsenheten 

Beslutet ska expedieras till: 
Nike Sandberg, Integrationsstrateg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för integrationspris i Båstads kommun 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 8 av 31 

KSau § 128 Dnr KS 000500/2020 - 900 

Remiss - SOU 2020:41- Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken 

Beskrivning av ärendet Regeringen har tillsatt en utredning vars direktiv det är att analysera 
kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken vid reformeringen av 
Arbetsförmedlingen. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

En utgångspunkt är att det ska finnas likvärdiga tjänster hos fristående aktörer 
i hela landet. Utredningen ska analysera och bedöma rättsläget för 
kommunerna att tillhandahålla arbetsmarknadstjänster på uppdrag och med 
ersättning från arbetsförmedlingen och besvara frågan; är det tillåtet för 
kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser inom nuvarande 
regelverk? 

Utredningen ska analysera och redogöra för förutsättningarna, 
samhällsekonomiska konsekvenser, marknadsförutsättningarna och 
konkurrensneutraliteten. Statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken ska 
behållas men fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de 
lediga jobben. Utredningen ska lämna förslag som förbättrar möjligheterna för 
kommunernas medverkan som utförare. 

Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadsenhetens chef Ritva Veeborn, 2020-09-
21. 

Chef för arbetsmarknadsenheten Ritva Veeborn föredrar ärendet. 

1. Båstads kommun ställer sig positiv till de slutsatser utredningen redovisar 
när det gäller att kommunerna har kompetens och befogenheter att utföra 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. 

2. Båstads kommun vill med detta remissvar betona vikten av att kommunerna 
får de ekonomiska resurser från staten som krävs för att utföra dessa nya 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. 

3. Denna tjänsteskrivelse expedieras till Arbetsmarknadsdepartementet, senast 
den 13 november, som kommunstyrelsens remissvar. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar att punkt 2 ändras till: Båstads kommun vill med 
detta remissvar betona vikten av att kommunerna får de ekonomiska resurser 
från staten som krävs för att utföra dessa nya uppgifter inom 
arbetsmarknadspolitiken. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Kerstin Gustafssons (M) ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Beslut 

KSau § 128 Dnr KS 000500/2020 - 900 

Remiss - SOU 2020:41- Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken, forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

l. Båstads kommun ställer sig positiv till de slutsatser utredningen redovisar 
när det gäller att kommunerna har kompetens och befogenheter att utföra 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. 

2. Båstads kommun vill med detta remissvar betona vikten av att kommunerna 
får de ekonomiska resurser från staten som krävs för att utföra dessa nya 
uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken. 

3. Denna tjänsteskrivelse expedieras till Arbetsmarknadsdepartementet, senast 
den 13 november, som kommunstyrelsens remissvar. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 10 av 31 

KSau § 129 Dnr KS 000211/2020 - 200 

Överenskommelse om fastighetsreglering - Båstad 109:2 och 
Malen 1:254 

Beskrivning av ärendet Bjäre kraft ekonomisk förening äger fastigheten Malen 2:154. Fastigheten är 
belägen inom den yta som kallas "Lyckantorget" och omfattas av 
detaljplanebestämmelsen "TORG". 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Båstads kommun har med anledning av synpunkter kring trygghetsaspekter 
som ansluter till gång och cykel passagen under Köpmansgatan arbetat fram ett 
utvecklingsprogram för specifika delar av Lyckantorget. 

För att Båstads kommun ska kunna investera i de åtgärder som omfattas av 
utvecklingsprogrammet är åtkomst till fastigheten Malen 1:254 nödvändig. 
Bjäre kraft ekonomisk förening har inte längre någon faktisk nytta av sin 
fastighet då den anläggning som tidigare var belägen där har flyttats och den 
aktuella detaljplanen inte medger något annat nyttjande än allmänhetens. 

Parterna är således överens om att fastigheten ska överföras till kommunens 
fastighet Båstad 109:2 genom fastighetsreglering. Inom förrättningen tas även 
två rättigheter bort då de blir överflödiga när fastigheten övergår till 
kommunen. 

Teknik och service har tagit fram ett förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering som godkänts av företrädare för Bjäre kraft ekonomisk 
förening. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-09-21. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende fastigheterna Båstad 109:2 och Malen 1:254. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende fastigheterna Båstad 109:2 och Malen 1:254. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 11 av 31 

KSau § 130 Dnr KS 000652/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom 
efterföljande process ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp 
III. För delområde 2, numera fastigheterna Hemmeslöv 10:210 och 10:214, har 
kommunen ingått markanvisningsavtal med Knärbo AB. Genom 
markanvisningsavtalet har både Knärbo AB och Båstads kommun åtagit sig 
vissa förpliktelser. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Knärbo AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för 
att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har 
upprättats. Köpeavtalet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna 
fullföljas. 

Knärbo AB ska erlägga överenskommen köpeskilling och starta byggnation av 
bostadsrätter inom fastigheten Hemmeslöv 10:210 för att marken ska övergå i 
bolagets ägo. Byggnation ska ha påbörjats 20 månader efter att bygglov 
erhållits. Att tiden för byggstart kan uppfattas som lång har med en mer 
försiktig bostadsmarknad än vanligt att göra. Teknik och service ser inga skäl 
att forcera byggnation om rådande marknadsförutsättningarna sätter 
byggherrens projekt i risk. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-09-21. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 
fastigheten Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 
fastigheten Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 131 Dnr KS 000493/2020 - 100 

Remiss - SOU 2020:29 - En ny myndighet för att stärka det 
psykologiska försvaret 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en remittering av slutbetänkande: En ny 
myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29). 
Utredningens uppdrag är att analysera och lämna förslag om en ny myndighet 
som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det 
psykologiska försvaret. Den nya myndigheten ska verka inom totalförsvaret 
och vara en förvaltningsmyndighet under regeringen. Remisstiden löper till och 
med 30 oktober 2020. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I remissvaret välkomnar Båstads kommun förslaget att inrätta en ny myndighet 
för psykologiskt försvar utifrån rådande säkerhetspolitiska läge och befintliga 
uppdrag i att stärka totalförsvarets förmåga. 

Tjänsteskrivelse från säkerhetschef Christofer Thoren med tillhörande bilaga, 
2020-09-21. 

Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar och 
att detta expedieras till Regeringskansliet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna texten under rubriken Aktuellt som Båstads kommuns remissvar och 
att detta expedieras till Regeringskansliet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 132 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

DnrKS000644/2020-500 

VA-taxa Båstads kommun 2021 

Sida 

13 av 31 

Beskrivning av ärendet VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för 
justering av VA-taxan, från och med 2021-01-01. Anläggningsavgifterna 
föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 0,4 % jämfört 
med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas med i snitt 8 % 
för ett typhus A (villa) och 6,5 % för ett typhus B (flerfamiljshus), jämfört med 
dagens gällande taxa. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-09-21. 

Föredragande Ekonomichef för NSVA Johan Jönsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag 
från NSVA. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Avgifterna i VA-taxan justeras från och med 2021-01-01 enligt bilagt förslag 
från NSVA. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000632/2020 - 500 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

Sida 

14 av 31 

Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 
investeringsbudgeten VA för 2020. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller förväntas bli dyrare än beräknat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-09-21. 

Föredragande Ekonomichef för NSVA Johan Jönsson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 
2020. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 
2020. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



LlTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 15 av 31 

KSau § 134 Dnr KS 000577 /2020 - 380 

Svar på medborgarförslag- Förlängning av Malenbadets säsong 

Beskrivning av ärendet 2020-08-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att 
malenbadets säsong förlängs till mitten av september. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Malenbadet har redan idag förlängda öppettider utanför den vanliga 
semesterperioden. Att Malenbadet har öppet utanför skolans sommarlov är i 
huvudsak för att ge skolorna möjlighet till sim träning. Besöksunderlaget är 
väldigt litet utanför skolans sommarlov och kostnaderna för personal och 
uppvärmning av bassänger överstiger vida intäkterna. Att ytterligare förlänga 
öppettiderna kostar tyvärr orimligt mycket för det fåtal som använder 
bassängerna, och dessa medel har vi inte i vår budget. Ett annat problem som 
uppstår är att huvuddelen av vår personal på badet är studerande och inte är 
tillgänglig efter 1 september. 

Förvaltningen ser över möjligheten att förlänga Malenbadets öppettider under 
vissa veckodagar under sommaren 2021. Planerna är då att förlänga de 
ordinarie öppettiderna med 1-2 timmar och att denna extratid ska vara till för 
vuxensim och vattengympa. 

Tjänsteskrivelse av fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2020-09-21. 
Medborgarförslag, 2020-08-10. 

Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ulJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 16 av 31 

KSau § 135 Dnr KS 000682/2020 - 380 

Särskilt bidrag till Grevie ldrottscenter AB 2020 

Beskrivning av ärendet Grevie Idrottscenter AB har sedan 2002 erhållit särskilt bidrag, utanför 
ordinarie bidragsregler fastställda av kommunfullmäktige, från Båstads 
kommun för drift och skötsel av idrottshall till en total kostnad på 6, 15 mkr. 
Inget gällande avtal finns som reglerar det särskilda bidraget. Fastighets- och 
fri tidsförvaltningen har som riktlinje att följa likabehandlingsprincipen och i 
möjligaste mån ordinarie bidragsregler som är lika för alla. Detta särskilda 
bidrag anses inte heller uppfylla dessa riktlinjer. För att underlätta en 
anpassning till de nya ekonomiska förutsättningarna för Grevie GIK föreslås en 
mjuk övergång med halverat särskilt bidrag 2020, därefter utgår inget särskilt 
bidrag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av fastighets- och fri tidschef Hans Paganus, 2020-09-24. 

Föredragande Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Grevie Idrottscenter AB beviljas ett särskilt bidrag på 100 000 kr för 2020. 

2. Medel till det extra bidraget tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

3. Från och med 2021 utgår inget särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) yrkar att punkt 3 ändras till: Framtida 
bidragsformer får utredas till Grevie Idrottscenter AB. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) och Inge Henrikssons (BP) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår 
yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Reservation 

1. Grevie Idrottscenter AB beviljas ett särskilt bidrag på 100 000 kr för 2020. 

2. Medel till det extra bidraget tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

3. Från och med 2021 utgår inget särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB. 

Bo Wendt (BP )och Inge Henriksson (BP) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 17 av 31 

KSau § 136 Dnr KS 000680/2020 - 200 

Planbesked för Böske 2:108 m.fl. 

Beskrivning av ärendet Lindab Fastigheter AB inkom den 9 juli 2020 med en ansökan om planbesked 
(bilaga 1) för änd-ring av detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att 
möjliggöra för kontor och bostäder. Lindab äger även intilliggande fastighet 
Hålarp 4:34 som bör ingå i planområdet. Fastigheterna omfattas idag av plan 
1409, Förslag till ändring av byggnadsplan för centrala delen av Grevie 
samhälle (Fastigheten Böske 2:60 m.fl.), laga kraft 5 juli 1985. På grund av att 
huvudsyftet med gällande byggnadsplan är ett annat än vad som ansöks om i 
den aktuella planansökan, är det inte möjligt att göra en planändring. Istället 
behöver en ny detaljplan tas fram. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Viktiga frågor att undersöka under planprocessen är trafik och 
dagvattenhantering. Detaljplanen bör utformas med hänsyn till den omgivande 
bebyggelsens skala. Att planera för bostäder och centrumverksamhet i detta 
centrala och kollektivtrafiknära läge bidrar till att förtäta samhället genom 
funktionsblandning och skapar förutsättningar för året runt-bostäder, vilket är 
i linje med ställningstaganden i gällande översiktsplan antagen 2020. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark Peters med tillhörande 
bilagor, 2020-09-21. 

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

1. Förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie, Båstads kommun, Skåne 
län får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med fastighetsägaren till Böske 2:108 och Hålarp 
4:34, Lindab Fastigheter AB. 

4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie, Båstads kommun, Skåne 
län får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med fastighetsägaren till Böske 2:108 och Hålarp 
4:34, Lindab Fastigheter AB. 

4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 18 av 31 

KSau § 137 Dnr KS 000679/2020 - 200 

Planbesked förTorekov 98:146, Boviera 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till Torekov 98:146, Sven och Håkan Söderman, inkom den 3 
juli 2018 med en ansökan om planbesked (bilaga 1). Fastighetsägarna önskar 
planlägga fastigheten för att möjliggöra ett seniorboende efter konceptet 
"Bovieran Nova" med 36 lägenheter och en vinterträd-gård på cirka 900 m2 
och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98: 146 är belägen 
centralt i Torekov. Den är inte detaljplanelagd, är oexploaterad och är i dag att 
betrakta som jordbruksmark. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark Peters med tillhörande 
bilagor, 2020-09-21. 

Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Torekov 98:146, Båstads kommun, Skåne län får 
upprättas och samråd får hållas. 

Beslut 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Bovieran AB som är den exploatör som 
fastighetsägarna till Torekov 98:146 avser samarbeta med. 

4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Torekov 98:146, Båstads kommun, Skåne län får 
upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista. 

3. Planavtal ska upprättas med Bovieran AB som är den exploatör som 
fastighetsägarna till Torekov 98:146 avser samarbeta med. 

4. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför en strategisk 
miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000681/2020 - 200 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för 
Norrviken-Kattvik 

Sida 

19 av 31 

Beskrivning av ärendet Den 23 januari 2013 (§ 6) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida 
detaljplanering. Ett planprogram för den kommande FÖP:en arbetades fram 
och antogs av kommunfullmäktige 2015. Sedan programmet godkändes har en 
ny översiktsplan för kommunen antagits, ÖP2030, och i den beskrivs 
övergripande ställningstaganden för området. ÖP2030 har en annan strategisk 
inriktning än tidigare gällande översiktsplan (ÖP08). Att ta fram en ny FÖP för 
Norrviken-Kattvik bedöms därför inte längre vara aktuellt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Klara Harmark Peters med tillhörande 
bilagor, 2020-09-21. 

Föredragande Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad 
översiktsplan för Kattvik upprättas. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Upphäva kommunfullmäktiges beslut (2013-01-23 § 6) att en ny fördjupad 
översiktsplan för Kattvik upprättas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 20 av 31 

KSau § 139 Dnr KS 000167 /2020 - 300 

Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns 
arkitekturpris 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen gav den 12 maj 2020 samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram 
förslag på stadgar för ett nyinstiftat arkitekturpris. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ett arkitekturpris är ett bra sätt att uppmärksamma nybyggnader, om- och 
tillbyggnader eller andra projekt som genomförts de senaste åren på ett 
arkitektoniskt föredömligt sätt inom kommunens gränser. Många byggprojekt i 
Båstads kommun genomförs med hög arkitektonisk kvalitet, både vad avser 
nybyggnader, restaureringar och trädgårdsanläggningar. God arkitektur bidrar 
till Båstads kommun slogan "ett bättre sätt att leva ... " och till riksdagens mål 
om god bebyggd miljö. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson med tillhörande 
bilaga, 2020-09-21. 

1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris. 

2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och 
plakett till pristagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 
2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris. 

2. Ge förvaltningen genom samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram diplom och 
plakett till pristagaren. Framtagandet bekostas inom samhällsbyggnads ram för 
2020. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 21av31 

KSau § 140 Dnr KS 000631/2020 - 906 

Delårsrapport 2020-08-31 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2020-08-31. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Resultatet för delåret uppgår till 57,5 mkr. Helårsprognosen beräknas till 25,3 
mkr, en positiv avvikelse mot budget på 8,3 mkr. 

Bedömningen för helåret 2020 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Be-dämningen är att kommunen kommer att uppfylla 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

Kommunstyrelsen ansvarar likt övriga nämnder för uppföljningen av sin 
nämndsplan med tillhörande internkontrollplan. 

Förvaltningen har arbetat enligt kommunstyrelsens fastställda nämndsplan. 
Uppföljningen av nämndsplan inklusive kommentarer och förslag på fortsatta 
åtgärder finns som bilaga. Förvaltningen har även genomfört kontrollmoment 
som ingår i kommunstyrelsens interna kontrollplan för tertial 2 2020. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 
2020-09-29. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31. 

3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med 
tillhörande internkontrollplan godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Delårsrapport per 2020-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2020-08-31. 

3. Uppföljningen av tertial 2 2020 års nämndsplan för kommunstyrelsen med 
tillhörande internkontrollplan godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSau § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2020-10-01 

Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av skattesats tas före 
november månads slut 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Elisabet Edner. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag 1. De finansiella målen för budget 2021: 

Sida 

22 av 31 

- Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 
- Investeringar ( exklusive VA-satsningar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultat för 2021 budgeteras till 17,7 mkr. Resultaten för 2022 och 2023 
planeras uppgå till 20,9 mkr respektive 24,3 mkr. 

3. Ramarna för nämndernas budget 2021 fastställs enligt bifogad bilaga. 

4. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23kr per 
skattekrona. 

5. Medel för löneökningar 15,4 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas 
efter avslutad lönerevision. 

6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 
2021 med totalt 240 mkr. 

7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förefaller för betalning under 2021. 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta kortfristiga 
lån inom en ram om 20 mkr. 

9. En intern lokalbank inrättas under 2021. 

Yrkanden Ordförande yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärende till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärende till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 23 av 31 

KSau § 142 Dnr KS 001146/2018 - 900 

Uppföljning av åtgärder på rödmarkerade kontrollmoment i 
intern kontrollrapporten 2019 för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Nämnderna och styrelsen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan 
för den interna kontrollen. Av tillämpningsanvisningarna som 
kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om framgår att varje 
verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I reglementet för intern kontroll ( reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 
§ 209) framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppföljningen av 
sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt 
från nämndernas och styrelsernas rapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Vid återrapportering av intern kontroll 2019 uppmanades förvaltningen att 
återkomma med information om åtgärder av rödmarkerade kontrollmoment 
innan sommaren. På grund av rådande omständigheter har återrapporteringen 
försenats till hösten. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 
2020-09-21. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 24 av 31 

KSau § 143 Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (pub!) ("Kommuninvest"). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 
2020-09-21. 

Ekonomichef Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

l. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
inbetala ett insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas 
ut under 2020 för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 25 av 31 

Beslut 

KSau § 143 Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening, forts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") 
inbetala ett insatsbelopp om 5 767 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

4. Båstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

5. Använda Båstads kommuns del av förlagslånet om 2 200 000 kr som betalas 
ut under 2020 för att öka kapitalinsatsen till Föreningen och således inbetala 
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats under 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 144 Dnr KS 000641/2020 - 905 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet 
på lån 

Beskrivning av ärendet Båstad ridklubb har inkommit med skrivelse 2020-09-13 där man ansöker om 
tillfällig amorteringsfrihet på lånet med hänvisning till inkomstbortfall under 
Coronapandemin har gjort föreningens ekonomi ansträngd. Föreningen 
föreslås därför amorteringsfrihet på sitt lån till kommunen under kvartal 4 
2020 samt kvartal 1 2021. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

För att slutlig skuld ska betalas inom avsatt tid föreslås den årliga amorteringen 
framöver höjas till 295 516 kr vilket är en årlig höjning med 5 048 kr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilagor, 
2020-09-21. 

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

1. Kommunstyrelsen beviljar Båstad ridcenter AB begäran om 
amorteringsfrihet på lån under kvartal 4 2020 samt kvartal 12021. 

2. Den årliga amorteringen av kommunens lån till Båstad ridcenter AB ändras 
från och med kvartal 2 2021 till 295 516 kr. I övrigt gäller oförändrade villkor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beviljar Båstad ridcenter AB begäran om 
amorteringsfrihet på lån under kvartal 4 2020 samt kvartal 1 2021. 

2. Den årliga amorteringen av kommunens lån till Båstad ridcenter AB ändras 
från och med kvartal 2 2021 till 295 516 kr. I övrigt gäller oförändrade villkor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 145 
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2020-10-01 

Dnr KS 000652/2017 - 900 

Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

Beskrivning av ärendet Den föreslagna Näringslivspolicyn ska visa riktningen för kommunens 
näringslivsarbete, peka ut ett antal fokusområden samt tydliggöra 
ansvarsfördelningen på övergripande nivå. 

Sida 

27 av 31 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg Sari Bengtsson med tillhörande bilaga, 
2020-09-21. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000642/2020 - 900 

Firmateckning - Post och värdehandlingar 

Sida 

28 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har att fatta beslut om godkännande för viss personal att 
kvittera ut post och värdehandlingar adresserade till Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsadministratör Petra Boakes, 2020-09-21. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads
kommun och dess verksamhetsområden ankommande post och

värde handlingar:

Kanslichef Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam lngvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker /inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
N ämndsekreterare Henrik Andersson 
Nämndsekreterare Ida Skoglund 

Nämndsekreterare Johan Peterson 
Nämndsadministratör Petra Boakes 
Administratör Jenny Bergh 

2. Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande daterat 2017-01-11 dnr.
KS 000012/2017 -900 upphävs härmed.

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 29 av 31 

KSau § 147 Dnr KS 000630/2020 - 900 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att besluta om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kom-munstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt myndighetsnämnden. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

I planeringen av sammanträdesplan 2021 har förvaltningen tagit fasta på det 
som fungerat bra med 2020 års plan. De flesta sammanträdena föreslås ligger i 
månadens sista vecka för att de ekonomiska rapporterna ska hinna skickas ut 
med kallelsen och så att de kan behandlas på sammanträdena. Undantagen är i 
månaderna februari, maj och september där nämnderna istället ligger i 
månandens tredje vecka, detta för att nämndernas ska hinna fatta beslut om 
sina verksamhetsplaner innan tertial uppföljningarna. 

I förslaget har förvaltningen undvikt sammanträden under skollov, för att på så 
vis möjliggöra för såväl förtroendevalda som förvaltning att vara lediga. 
Forskningen om förtroendevaldas villkor framhåller det som positivt att 
undvika möten under skollov, då det möjliggör för förtroendevalda att 
tillbringa tid med familjen. Genom att aktivt arbeta med förtroendevaldas 
villkor kan förtroendeuppdraget bli mer attraktivt. 

Undantaget i sammanträdesplaneringen är revisionen och kommunens råd, 
som själva fastställer sina mötesdagar i samråd med förvaltningen. 

Tid för sammanträden ska fastställas, och det föreslås ske genom samråd 
mellan presidium, verksamhetsområde och politiskt organ. 

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga 
2020-09-21. 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

usterandes si naturer 
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KSau § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000616/2020 - 901 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Sida 

30 av 31 

Beskrivning av ärendet Delegationsordningen för kommunstyrelsen är i behov av uppdatering då bland 
annat lagtexter och titlar är inaktuella. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga 
2020-09-21. 

Förvaltningens förslag Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
godkänns enligt bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Deltar ej i beslut 

Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
godkänns enligt bilaga. 

Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) deltar ej i beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-01 

Dnr KS 000317 /2020 - 903 

Redovisning av partistöd för 2019 

Sida 

31 av 31 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från 
kommunfullmäktige. Kom-munallagen ändrades 2014 avseende att partierna 
årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. 
Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet 
erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2019, har lämnat in 
redovisning i tid: Moderaterna, Bjärepartiet, Centerpartiet, 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande bilaga 
2020-09-21. 

Förvaltningens förslag Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




