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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2020-10-13 

Från och med 2020-10-16 till och med 2020-11-06 

Kommunhuset i Båstad 

Johan Peterson 

§§ 200-236 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

In nehå I lsförteckn i ng 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

KS § 200 Dnr KS 000888/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 201 Dnr KS 000889 /2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 202 Dnr KS 000500/2020 - 900 

Sida 

2 av44 

Svar på remiss - SOU 2020:41 - Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 
(Bilagan finns i bokform) 

KS § 203 Dnr KS 000493/2020 - 100 
Svar på remiss - SOU 2020:29 - En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret 
(Bilagan finns i Assistenten) 

KS § 204 Dnr KS 000211/2020 - 200 
Överenskommelse om fastighetsreglering- Båstad 109:2 och Malen 1:254 

KS § 205 Dnr KS 000652/2020 - 200 
Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 

KS§206 DnrKS000644/2020-500 
VA-taxa Båstads kommun 2021 

KS § 207 Dnr KS 000632/2020 - 500 
Omfördelning i investerings budget VA för 2020 

KS § 208 Dnr KS 000723/2020 - 500 
Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

KS § 209 Dnr KS 000577 /2020 - 380 
Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malen badets säsong 

KS § 210 Dnr KS 000682/2020 - 380 
Särskilt bidrag till Grevie Idrottscenter AB 2020 

KS § 211 Dnr KS 000680/2020 - 200 
Planbesked för Böske 2:108 m.fl. 

KS § 212 Dnr KS 000679 /2020 - 200 
Planbesked för Torekov 98:146, Boviera 

KS § 213 Dnr KS 000681/2020 - 200 
Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

KS § 214 Dnr KS 000167 /2020 - 300 
Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris 

KS § 215 Dnr KS 000631/2020 - 906 
Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

KS § 216 Dnr KS 000672/2020 - 905 
Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun (Kompletterat) 

KS § 217 Dnr KS 001146/2018 - 900 

Sida 

3 av44 

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

KS § 218 Dnr KS 000625/2020 - 905 
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

KS § 219 Dnr KS 000641/2020 - 905 
Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån 

KS § 220 Dnr KS 000652/2017 - 900 
Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy 

KS § 221 Dnr KS 000642/2020 - 900 
Firmateckning - Post och värdehandlingar 

KS § 222 Dnr KS 000630/2020 - 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och samtliga nämnder 2021 

KS § 223 Dnr KS 000616/2020 - 901 
Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS § 224 Dnr KS 000317 /2020 - 903 
Redovisning av partistöd för 2019 

KS § 225 Dnr KS 000640/2020 - 905 
Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

KS § 226 Dnr KS 000712/2020 - 600 
Utredning gällande användning av lokaler i kommunal verksamhet avseende nuvarande 
Tuvelyckans förskola 

KS § 227 Dnr KS 000891/2019 - 900 
Kommunstyrelsens beslutslogg 

KS § 228 Dnr KS 000880/2019 - 900 
Delgivningar 

KS § 229 Dnr KS 000887 /2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS § 230 Dnr KS 000620/2020 - 700 
Verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 för individ- och familjeomsorgen 

KS § 231 Dnr KS 000667 /2020 - 700 
Uppföljning av intern kontrollplan tertial 2 2020 för individ- och familjeomsorgen 

KS § 232 Dnr KS 000662/2020 - 700 
Umgänges begränsning enligt 14 § andra stycket LVU - Sekretess, separat_protokoll 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

KS § 233 Dnr KS 000666/2020 - 700 
Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU - Sekretess, separat protokoll 

KS § 234 Dnr KS 000890/2019 - 900 
Informationsärenden 

KS § 235 Dnr KS 000753/2020 - 100 

Sida 

4av44 

Väckt ärende från (C) - Lägesrapport om Medborgarlöfte 2020-2022 mellan polisen och Båstads 
kommun 

KS § 236 Dnr KS 000754/2020 - 100 
Väckt ärende från (BP) - Information från Bjäre Kraft på kommunstyrelsen 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 5 av44 

KS § 200 Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 

Beslut 

För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt 
av ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar 
vid varje sammanträde. 

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska 
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning, 
uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person 
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir 
istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönkvist (BP). 

3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 16 oktober 2020 kl. 11.00 .. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



r}TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 6 av44 

KS § 201 Dnr KS 000889 /2019 - 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 sekreteraren och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Yrkanden Hans Grönkvist (BP) yrkar att ärendet "Information från Bjäre Kraft" får väckas. 

Uno Johansson (C) yrkar att ärendet "Lägesrapport avseende Medborgarlöfte 
2020-2022 mellan polis och Båstads kommun" får väckas. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns. 

2. Ärendena "Information från Bjäre Kraft" och ärendet "Lägesrapport avseende 
Medborgarlöfte 2020-2022 mellan polis och Båstads kommun" tas upp vid ett 
framtida kommunstyrelsesammanträde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 7 av44 

KS § 202 Dnr KS 000500/2020 - 900 

Svar på 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. 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadsenhetens chef Ritva Veeborn 2020-09-21. 

Arbetsutskottets förslag 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. 

Beslut 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-17 
Handläggare: Ritva Veeborn 

Dnr: KS 000500/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Remissvar över utredningen Kommunerna som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen - en analys av de rättsliga förutsättningarna 

Förslag till beslut 

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

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

3. Denna tjänsteskrivelse expedieras till Arbetsmarknadsdepartementet, senast den 13 no
vember, som kommunstyrelsens remissvar. 

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

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 arbets
marknadstjänster 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 konse
kvenser, marknadsförutsättningarna och konkurrensneutraliteten. Statens ansvar för arbets
marknadspolitiken ska behållas men fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande 
för de lediga jobben. Utredningen ska lämna förslag som för-bättrar möjligheterna för kommu
nernas medverkan som utförare. 

Grund för kommunens ställningstagande 
Det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas ar
betsmarknadsverksamhet. Några syften är, som exempel 

• Effektivt sammanföra de som söker arbete med dem som söker arbetskraft (AF) 
• Prioritera de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (AF) 
• Främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av den 
• Främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning (kommun) 
• Främja näringslivet i kommunen (kommun) 

En genomgripande reformering pågår samtidigt som Arbetsförmedlingen ska bygga upp en ny 
myndighet till 2022. Jämsides med detta ska man hantera grunduppdraget med kraftigt ned
dragna resurser. En konsekvens är att Arbetsförmedlingens resurser inte räcker för att ta be
slut gällande insatser och lönestöd, man drar sig tillbaka från fungerande samverkan, från sina 
lokalkontor och man har svårt att hålla ingångna överenskommelser. _ /;) 

[P :Jl 



2 (2) 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen och förändringar av roller och ansvar riskerar att vä
sentligt försämra möjligheterna framförallt för de som står långt från arbetsmarknaden, de vi 
möter i kommunen. Att utredningen nu slår fast att en kommunal arbetsmarknadsenhet har 
en legal position vad gäller kompetens och befogenhet som möjliggör utförarrollen gentemot 
Arbetsförmedlingen är positivt. Den tydliga farhåga som Båstads kommun delar med andra 
kommuner är att Arbetsförmedlingen överger: 

• de personer som behöver Arbetsförmedlingen mest 
• de som inte är digitala och som inte är rustade för arbetsmarknaden 
• de som inte är matchnings bara och eller som saknar utbildning 
• de utan tillräckliga språkkunskaper 
• de med funktionshinder, de äldre och alla andra grupper som hamnar utanför den direkta 
anställningsbarheten 

En konsekvens kan vara att detta kommer att leda till en större belastning på kommunerna och 
ökande försörjningsstöd som resultat. Detta menar vi är ett ytterligare skäl för varför det är 
viktigt att kommunerna ges möjlighet att vara utförare och då få ett samordningsansvar och 
det formella mandatet för att planera individens väg mot ökad grad av självförsörjning. 

Kommunen känner till de lokala förutsättningarna och behoven. Här finns en kontakt-
yta gentemot det lokala näringslivet och verktyg som kan komplettera arbetsmarknadsinsat
serna, såsom yrkeshögskola och vuxenutbildning. Precis som Arbetsförmedlingen redan i dag, 
och i ännu större utsträckning framöver, ska anlita fristående aktörer så måste det bli möjligt 
att detta begrepp omfattar kommuner och därigenom låta arbetsmarknadspolitiken också få 
vara lokal. Genom en kommunal arbetsmarknads enhet i rollen som utförare, skapas också för
utsättningar för med breda, sammansatta lösningar för de individer som har en mer komplice
rad livssituation. 

Det vore fördelaktigt att kommunen får utföra arbetsmarknadsinsatser och ha ensamord
nande och rustande roll för de som står längst ifrån arbetsmarknaden på uppdrag av och med 
ersättning från staten. Precis som Arbetsförmedlingen redan i dag, och i ännu större utsträck
ning framöver, ska anlita fristående aktörer så borde det bli möjligt att anlita kommuner och få 
ersättning för det arbete som läggs ner. 

Utredningen lyfter fram att myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken fortfarande lig
ger hos Arbetsförmedlingen. Detta innefattar beslut kring vilken typ av aktivitet som individen 
ska omfattas av. För en kommunal arbetsmarknadsenhet blir det viktigt att frågor som mandat, 
ersättningsnivåer och långsiktighet tydliggörs. Ett framgångsrikt utförande bygger på långsik
tighet och att kommunen ges planeringsförutsättningar. Utöver en grundläggande organisation 
kring arbetsmarknadsinsatser samt ekonomiska och personella förutsättningar behövs en poli
tisk vilja och prioritering att utföra uppgifter på uppdrag av Arbetsförmedlingen då medverkan 
till att vara utförare ska bygga på frivillighet. 

En långsiktig och strukturerad samverkan med andra kommuner inom Familjen Helsingborg är 
av stor vikt för att säkerställa rätt kompetens för att kunna utföra tjänster åt Arbetsför
medlingen. I slutändan är det skattemedel som till stor del finansierar arbetsmarknadspoliti
ken på såväl statlig som kommunal nivå och ska dessa användas på ett resurseffektivt sätt, 
förutsätter det att kommuner får reella förutsättningar att axla rollen som utförare av tjänster 
åt Arbetsförmedlingen. 

Arbetsmarknadsenheten 
Ritva Veeborn, Avdelningschef 



[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 8 av44 

KS § 203 Dnr KS 000493/2020 - 100 

Svar på remiss - SOU 2020:29 - En ny myndighet för att stärka 
det psykologiska försvaret 

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. 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 2020-09-21. 

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

kommunstyrelsen beslutar: 

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

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Christofer Thoren 

Dnr: KS 000493/2020 - 100 

Tj ä nstes krive I se 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Yttrande över En ny myndighet för att stärka det psykologiska försva
ret (Remiss SOU 2020:29) 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 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. 

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

Bakgrund 
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. 

Aktuellt 
Nedan följer Båstads kommuns yttrande. 

Båstads kommun välkomnar förslaget att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. En 
sådan myndighet är en väldigt viktig del i uppbyggnaden av ett redundant totalförsvar och 
flera säkerhetspolitiska utredningar visar på det ökade behovet av att Sverige behöver kunna 
identifiera och bemöta hybridhot, påverkanskampanjer och påverkans operationer på ett effek
tivt och samordnat sätt. 

Båstads kommun anser att utredningen har besvarat frågorna i uppdraget med de angivna 
avgränsningarna och att utredningen är en väldigt bra summering av det psykologiska försva
rets bakgrund och nuvarande behov utifrån aktuell hotbild. 

Avslutningsvis vill Båstads kommun understryka vikten av att stöd, samordning och samver
kan också riktas till kommunerna som oftast inte har tillgång samma resurser och expertkom
petens inom dessa områden som statliga expertmyndigheter har. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Med inrättandet av en ny myndighet får Båstads kommun möjlighet att få stöd i att bättre 
kunna identifiera och bemöta eventuella hybridhot, påverkanskampanjer och 
påverkansoperationer. 

Verksamhet 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Remissyttrandet har inga konsekvenser för ekonomin. 

Barn konsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys har gjorts. 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen miljökonsekvensanalys har gjorts. 

Teknik och Service 
Christofer Thoren, Säkerhets chef och Säkerhetsskyddschef 

Beslutet ska expedieras till: 
ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till ju.ssk@regeringskansliet.se 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
SOU 2020:29 En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret 



~ BÅSTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 9 av44 

KS § 204 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 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets 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 2020-09-21, 
med tillhörande bilaga. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-03 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000211/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

1 (2) 

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

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

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

För att Båstads kommun ska kunna investera i de åtgärder som omfattas av utvecklingspro
grammet 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 allmänhet
ens. 

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. 



2 (2) 

Aktuellt 
Ett paket med trygghets höjande åtgärder har tagits fram av teknik och service i samarbete med 
berörda fastighetsägare och åtgärder ska vidtas med start 2021. Medel för åtgärderna har av
satts i budget 2021. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut är av betydelse för Båstads samhälle såtillvida att överföringen 
av mark tryggar kommunen åtkomst till mark som berörs av planerade åtgärder. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut ger teknik och service möjlighet att genomföra planerade 
åtgärder. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut medför en kostnad för kommunen, kopplad till nödvändig 
lantmäteriförrättning. Kostaderna uppskattas till 30 tkr. Ingen ersättning utgår för marken. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Bjäre kraft ekonomisk förening, Alexander Jansson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
NSVA, Fredrik Jönsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

Samråd har skett med: 
Bjäre kraft ekonomisk förening 
Lantmäterimyndigheten 
Teknik och service, avdelningen för gata/park 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden 

2020-10-13 10 av44 

KS § 205 Dnr KS 000652/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 

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. 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 2020-09-21, 
med tillhörande bilagor. 

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

Kerstin Gustafsson (M) yrkar påföljande ändring: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 
fastigheten Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun till ett pris av 4.325.000 
kronor. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal varigenom Knärbo AB förvärvar 
fastigheten Hemmeslöv 10:210 av Båstads kommun till ett pris av 4.325.000 
kronor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-12 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000652/2020 - 200 

Köpeavtal för Hemmeslöv 10:210 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Båstads kommun har genom genomförd markanvisningstävling och genom efterföljande pro
cess ingått avtal för fastigheterna inom området Heden etapp III. För delområde 2, numera fas
tigheterna 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. 

Knärbo AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att Båstads 
kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehål
ler 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 

Bakgrund 
Klicka här för att ange text. 
Den 13 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen förslag till markavisningsavtal-Heden etapp III, 
delområde 2. Markanvisningsavtalet ingicks med Knärbo AB. 
Den 9 januari 2019 togs beslut i kommunstyrelsen att option för byggrätt inom området He
den, etapp III, skulle tilldelas GBJ Bostadsutveckling AB (område 1 och 4) jämte Karin Petters
sons arkitektbyrå AB & Victurum AB ( område 2) till följd av genomförd markanvisningstävling. 
Optionen som tilldelades parterna genom ovanstående beslut avsåg ensamrätt att teckna mar
kanvisningsavtal med kommunen. 

Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417 /2017-135). 



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 Knärbo AB ska uppföra de bo
stadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastigheten Hem
meslöv 10:210. 

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 4 2020, om 4 325 000 kronor. 

Teknik och service 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Knärbo AB, Emil Hribsek 
2. NSVA, Fredrik Jönsson 
3. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
4. Ekonomikontoret, Jenny Hägglöf 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Markanvisningsavtal-Heden,etapp III, delområde 2 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Hemmeslöv 10:210 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 11 av44 

KS § 206 Dnr KS 000644/2020 - 500 

VA-taxa Båstads kommun 2021 

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. 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 12 av 44 

KS § 207 Dnr KS 000632/2020 - 500 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

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. 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-10 
Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000632/2020 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2020 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investerings budgeten 
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. 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad investe
ringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans arbetat 
utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre omständigheter, 
för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad investerings budget, bör 
NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag för omprioriterings be
slut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 

Aktuellt 
De omfördelningar/ omprioriteringar i gällande investerings budget VA för 2020 som nu är 
aktuella att fatta beslut redovisas, tillsammans med kommentarer och förklaringar, i bilagorna 
till denna tjänsteskrivelse. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Dricksvatten, förslag på omfördelning P2 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Ledningsnät och Projekt, förslag på omfördelning P2 
Beslutsunderlag från NSVA, avdelning Rörnät, förslag på omfördelning P2 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 208 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000723/2020 - 500 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Sida 

13 av 44 

Beskrivning av ärendet Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill 
därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast 
fastställda verksamhetsområde beslutades av Kommunfullmäktige 2019-11-20. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson 2020-10-01, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSV A. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSVA. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-10-01 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000723/2020 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Förslag till beslut 

Fastställa verksamhetsområde enligt bilagt förslag från NSV A. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt om
råde, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall 
det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnads
områden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investerings beslut fattas. Mindre 
justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut 
om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde 
beslutades av Kommunfullmäktige 2019-11-20. 

Aktuellt 
NSVA föreslår följande förändringar i verksamhetsområde: 

Fastigheter i området för landsbygdsprojektet Ängalag, Rotalyckan och Varan föreslås ligga 
inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS). 

Området tillhör och harmoniserar med tidigare fullmäktigebeslutad strategi "Uppdaterad 
landsbygdsstrategi med tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområde för vatten 
och avlopp". 

Tillkommande fastigheter tillhör det större sammanhang som avses i 6 § Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV). Till fastigheterna Båstad Varan 9:15 samt Båstad Varan 9:48 
avsätts ingen förbindelsepunkt för vatten eller spillvatten innan dess att befintlig enskild spill
vattenlösning dömts ut av kommunens miljöförvaltning. Enligt LAV 25 § debiteras ej dessa 
fastigheter avgifter för VA-anläggningen innan förbindelsepunkt upprättats och aviserats. 

Ordnandet av kommunalt vatten och spillvatten till föreslaget verksamhetsområde möjliggör 
även påkoppling av ytterligare fastigheter i såväl Ängalagsvägens förlängning österut som 
Rotalyckevägens förlängning söderut. Detta i form av avtalskunder alternativt som gemensam
hetsanläggningar. 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 

Beslutet ska expedieras till: 
NSVA, Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA inklusive kartbilaga och fastighetsförteckning 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000577 /2020 - 380 

Sida 

14 av 44 

Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malen badets säsong 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus 2020-09-21. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-22 
Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000577 /2020 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Förlängning av Malenbadets säsong 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

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

Malen badet har redan idag förlängda öppettider utanför den vanliga semesterperioden. Att 
Malen badet 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 perso
nal på badet är studerande och inte är tillgänglig efter 1 september. 

Förvaltningen ser över möjligheten att förlänga Malen badets öppettider under vissa veckoda
gar 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. 

Teknik och service 
Hans Paganus, fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställarna. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2020-08-10. 
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Yrkanden 

Propositionsordningar 

2020-10-13 15 av 44 

KS § 210 Dnr KS 000682/2020 - 380 

Särskilt bidrag till Grevie ldrottscenter AB 2020 

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. 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fri tidschef Hans Paganus 2020-09-24. 

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) yrkar att punkt 3 ändras till: Framtida bidragsformer får 
utredas till Grevie Idrottscenter AB. 

Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) ändringsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum ~ KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2020-10-13 

KS § 210 Dnr KS 000682/2020 - 380 

Särskilt bidrag till Grevie ldrottscenter AB 2020, forts. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster, 4 NEJ-röster samt 2 som avstår, 
enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Ebba Krumlinde (C) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 4 2 

Kommunstyrelsen beslutar: 

16 av 44 

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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-23 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000682/2020 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Särskilt bidrag till Grevie ldrottscenter AB 2020 

Förslag till beslut 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Grevie ldrottscenter 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 fritidsförvaltningen har som riktlinje att följa likabehandlingsprincipen och i 
möjligaste mån ordinarie bi dragsregler som är lika för alla. Detta särskilda bidrag anses inte 
heller uppfylla dessa riktlinjer. För att underlätta en anpassning till de nya ekonomiska förut
sättningarna för Grevie GIK föreslås en mjuk övergång med halverat särskilt bidrag 2020, där
efter utgår inget särskilt bidrag. 

Bakgrund 
Grevie GIK och Båstads kommun kom 2001 överens om att Skansenhallen skulle flyttas från 
Båstad till Grevie. Investeringskostnaden uppgick till 6,0 mkr varav bidrag från kommunen på 
1,0 mkr och andra intressenter 1,3 mkr. För resterande 3, 7 mkr upptogs ett banklån som 
kommunen gick i borgen för. Kommunen tog över banklånet 2006 och 2010 avskrevs lånet till 
Grevie Idrottscenter AB. Sedan 2001 har särskilt bidrag utanför ordinarie bidragsregler beta
lats ut till Grevie Idrottscenter AB med varierande belopp, från 600 tkr 2002 till 200 tkr 2019. 
Totalt har 6,15 mkr betalats ut till Grevie Idrottscenter AB som särskilt bidrag sedan 2002. 
Sedan 2002 har förutsättningarna och behovet av idrottshall i Grevie förändrats radikalt, ef
tersom skolan awecklades 2015. 

Ekonomi 
I budget för 2020 uppgår det särskilda bidraget till Grevie Idrottscenter AB till 0 kr. Budget
uppföljningen för Fri tidsavdelningen visar underskott på grund av Covid-19 viket medför att 
extra medel föreslås tas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska kontoret 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 17 av 44 

KS § 211 Dnr KS 000680/2020 - 200 

Planbesked för Böske 2:108 m.fl. 

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. 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 Barmark-Peters 2020-09-21, 
med tillhörande bilaga. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000680/2020 - 200, B20-767 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie - Beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

1 (6) 

1. Förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. i Grevie, Båstads kommun, Skåne län får upprät
tas 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 Fas
tigheter AB. 

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

Sammanfattning 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 bostä
der. Lindab äger även intilliggande fastighet Hålarp 4:34 som bör ingå i planområdet. Fastig
heterna 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 huvudsyf
tet 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. 

Viktiga frågor att undersöka under planprocessen är trafik och dagvattenhantering. Detaljpla
nen 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 sam
hället genom funktions blandning och skapar förutsättningar för året runt-bostäder, vilket är i 
linje med ställningstaganden i gällande översiktsplan antagen 2020. 

Planen kan inte antas innebära en betydande miljöpåverkan och är förenlig med översiktspla
nen. Planen kommer att arbetas fram med standardförfarande. Utifrån kommunstyrelsens 
planprioriteringsordning klassas denna detaljplan som prioritet 2 eftersom den omfattar en 
blandning av bostäder och centrumverksamhet, avser fler än 10 bostäder och bidrar till förtät
ning. Detaljplanen finansieras genom upprättande av planavtal med fastighetsägaren. Planar
betet kan påbörjas när planavtal tecknats, samråd beräknas kunna ske under 2021 och beslut 
om antagande år 2022. 

Bakgrund 
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 bostä
der. Lindab Fastigheter AB äger även angränsande fastighet Hålarp 4:34, som de också önskar 
ska ingå i förslag till ny detaljplan. Fastigheterna omfattas idag av plan 1409, Förslag till änd
ring av byggnadsplan för centrala delen av Grevie samhälle (Fastigheten Böske 2:60 m.fl.), laga 
kraft 5 juli 1985. Inom fastigheten Böske 2:108 regleras markanvändningen till handel i dess 
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norra del, bostäder och handel (friliggande) i dess södra del längs Järnvägsgatan och bostäder 
(samman byggda hus) i dess västra del. Fastigheten Hålarp 4:34 är planlagd för bostäder och 
handel (friliggande). 

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. 

Aktuellt 
Lindab Fastigheter AB inkom den 9 juli 2020 med en ansökan om planbesked för ändring av 
detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att möjliggöra för kontor och bostäder. Därefter 
har Lindab skriftligen meddelat att de även önskar att deras angränsande fastighet Hålarp 4:34 
ska ingå i planansökan och i kommande planläggning (se bilden ovan). 

Fastigheterna Böske 2:108 och Hålarp 4:34 ligger centralt i Grevie tätort utmed Järnvägsgatan. 
Här finns en busshållplats där regionbusslinje 504 mellan Förslöv och Båstad gör uppehåll. 
Utmed Stålhögavägen/väg 105 finns en busshållplats där linje 505 mellan Förslöv och Torekov 
gör uppehåll, cirka 600 meter från fastigheten. Fastigheterna gränsar till NP Nilsson i norr, fri
liggande bostäder i söder och till Båstadhems hyres bostäder i väster. Deras sammanlagda area 
är14619m2. 
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Förslaget till ny detaljplan föreslås omfatta Lindabs fastigheter Böske 2:108 och Hålarp 4:34. 
Om planarbetet skulle visa behov av att inkludera (delar av) andra fastigheter är det möjligt att 
utöka planområdet. Dialog har förts med angränsande fastighetsägare Båstadhem utifall de 
skulle ha önskemål att ingå i planarbetet. Båstadhem har avböjt medverkan. 

Idag har Lindab kontor inom fastigheten Böske 2:108. Till sin planansökan har Lindab bifogat 
en skiss (bilaga 1) över föreslagen bebyggelse. Skissförslaget visar bostäder i form av rad
hus/ kedjehus med totalt 36 bostadsenheter. Två befintliga, äldre tegelbyggnader avses behål
las och byggas om till bostäder. Planansökan avser såväl bostäder som kontor, men använd
ningen kontor redovisas inte i skissförslaget. 

En ny detaljplan syftar till att möjliggöra bostäder och centrum verksamhet på ett mer mark
effektivt sätt, på mark som idag är planlagd för handel och bostäder. Inom användnings be
stämmelsen C - Centrum ryms kontor såväl som exempelvis handel, service, samlingslokaler 
och vårdcentral. Att planera för bostäder och centrumverksamhet i detta centrala och kollek
tivtrafiknära läge bidrar till att förtäta samhället genom funktionsblandning och skapar förut
sättningar för året runt-bostäder, vilket är i linje med ställningstaganden i gällande översikts
plan antagen 2020. 

I vilken omfattning ( exploateringsgrad) marken är lämplig att planlägga för bebyggelse samt 
fördelningen av mark för olika användningsområden kommer att utredas under planarbetet. 
Detaljplanen bör utformas med hänsyn till den omgivande bebyggelsens skala men också med 
hänsyn till kommande planer för området i form av centrum utveckling, nybyggnation och för
tätning. 
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Enligt översiktsplanen ska det kulturhistoriska värdet i den befintliga bebyggelsen beaktas vid 
förtätning av Grevie, och kontorsbyggnaderna på Böske 2:108 omnämns specifikt. I översikts
planen pekas platsen vid Järnvägsgatan och den gamla järnvägsstationen ut som lämplig för 
tillskapande av ett socialt centrum. Tanken är att utforma platsen som en mötesplats som kny
ter ihop olika målpunkter och grönområden med varandra. Järnvägsgatan ska utvecklas till en 
centrumgata och blir central för tätorten när, på sikt, området öster om gamla banvallen vid 
Gimlevägen planeras och byggs ut. Det är lämpligt att planläggningen av Lindabs fastigheter 
bidrar till tillskapandet av centrumkaraktär på platsen, genom att exempelvis möjliggöra cent
rum verksamhet och genom disposition och gestaltning av byggnader. 
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Skissförslag i planansökan från Lindab Fastigheter AB. Befintliga byggnader är äldre tegelbyggnader. 
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Det föreslagna planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat
ten. Fastigheten Böske 2:108 ligger inom skyddsområde för vattentäkt (skyddsområdets yttre 
område) vilket kan ställa krav på dagvattenhanteringen och att infiltration ska förhindras. Det 
finns inga lågpunkter inom området, men ett par större rinnvägar. I områdets södra del, nära 
Järnvägsgatan, finns en fyndplats registrerad i Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. Det 
rör sig om en lösfyndsamling som uppges vara förvarad hos en privatperson. Statusen på fynd
platsen är därför oklar, men kan behöva beaktas under detaljplanearbetet. Området berörs av 
riksintressena för rörligt friluftsliv och kustzon/högexploaterad kust och hänsyn till dessa be
höver tas under detaljplanearbetet. Då marken redan är ianspråktagen och planlagd bedöms 
detaljplanen dock inte påtagligt kunna påverka riksintressena negativt. 

Viktiga frågor att undersöka närmre är trafik och dagvattenhantering. Tillkommande bostäder 
kan komma att resultera i ökad trafik till och från området. Det är också viktigt att säkerställa 
dagvattenhanteringen så att inte befintlig eller planerad bebyggelse påverkas negativt. Om 
större ytor bebyggs och hårdgörs leder det till ökade flöden till dagvattenledningarna. 

När en detaljplan tas fram ska en undersökning göras av om planen kan antas innebära en be
tydande miljöpåverkan. I så fall ska en strategisk miljöbedömning inklusive en miljökonse
kvens-beskrivning göras. Undersökningen har visat att planförslaget kan medföra viss inver
kan på ett par aspekter. Det gäller "kommunal kulturvård", då äldre kontors byggnader som har 
kulturhistoriska värden ligger inom planområdet. Arkeologin kan påverkas med tanke på den 
fyndplats som ligger i söder inom planområdet. Dessa aspekter behöver beaktas under planar
betet. 

Undersökningen visar att planen inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Därför 
bedöms det inte vara nödvändigt att göra en strategisk miljöbedömning. 

Planen kommer att arbetas fram med standardförfarande då den är förenlig med översiktspla
nen och med länsstyrelsens granskningsyttrande, ej är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt är av stor betydelse. 

Utifrån kommunstyrelsens planprioriteringsordning klassas denna detaljplan som prioritet 2 
eftersom den omfattar en blandning av bostäder och centrumverksamhet, avser fler än 10 bo
städer och bidrar till förtätning. Detaljplanen finansieras genom upprättande av planavtal med 
fastighetsägaren. Planarbetet kan påbörjas när planavtal tecknats, samråd beräknas kunna ske 
under 2021 och beslut om antagande år 2022. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Beslutet innebär att ett förslag till detaljplan för Böske 2:108 m.fl. kan upprättas i syfte att 
möjliggöra bostäder och centrumverksamhet på ett mer markeffektivt sätt, på mark som idag 
är planlagd för handel och bostäder. Det kan ge ett tillskott till bostads beståndet med en större 
variation av bostadstyper med fler bostäder riktade till åretruntboende. Det centrala stråket 
längs Järnvägsgatan aktiveras vilket kan bidra till en mer levande by. Med fler invånare skapas 
ett ökat underlag för service och handel i Grevie. 

Verksamhet 
Förslag till ny detaljplan kommer att upprättas av Samhällsbyggnad. Utredningar kan komma 
att behöva göras. Dessa tas fram av externa, sakkunniga konsulter. 
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Att förtäta befintliga tätorter i centrala och kollektivtrafiknära lägen stämmer överens med 
gällande översiktsplan antagen 2020. Ett förslag till detaljplan som möjliggör förtätning med 
bostäder främst riktade till åretruntboende är i enlighet med Båstads kommuns antagna 
riktlinjer för bostadsförsörjning (Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2015). 
Området ligger även kollektivtrafiknära och innebär att gällande byggnadsplan ersätts av en ny 
detaljplan med ökad flexibilitet och genomförbarhet. En annan strategi ska enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet vara att bygga i närheten av rekreationsstråk och 
grönområden. Intill planområdet löper den gamla banvallen som idag är ett attraktivt cykel
och rekreationsstråk som binder ihop flera av kommunens orter. 

Ekonomi 
Planarbetet finansieras av fastighetsägaren genom upprättande av planavtal. 

Barn konsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys av detaljplaneförslaget görs i samrådshandlingen. 

Miljökonsekvensanalys 
Undersökningen, som syftar till att bedöma om en betydande miljöpåverkan kan föreligga, vi
sar att ingen strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbedömning bedöms behöva 
göras. 

Samhälls byggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 
Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked för Böske 2:108, inkommen 9 juli 2020 från Lindab Fastigheter AB. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2020-10-13 18 av 44 

KS § 212 Dnr KS 000679/2020 - 200 

Planbesked för Torekov 98:146, Boviera 

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 vinterträdgård 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. 

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

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. 

Yrkanden Birgitte Dahlin (L) yrkar på följande tillägg: Planen antas då Sydvatten är 
inkopplad. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Birgitte Dahlins (L) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

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. 

5. Planen antas då Sydvatten är inkopplad. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 

/ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: KS 000679/2020 - 200, B18-672 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Torekov 98:146 i Torekov - Beslut om planbesked 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 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 vinter
träd-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. 

Ärendet om planbesked skrevs fram av förvaltningen i oktober 2018. Kommunstyrelsen åter
remitterade ärendet om planbesked för Torekov 98:146 till förvaltningen, som gavs i uppdrag 
att säkerställa att planen medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10 och Fabriken i Torekov 
samt att planen möjliggör seniorboende för åretruntboende. 

Planläggningen är förenlig med översiktsplanen. Planen bedöms inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. Eftersom planläggningen bedöms vara förenlig med länsstyrelsens gransk
ningsyttrande till översiktsplanen kommer förslag till detaljplan för Torekov 98:146 tas fram 
med standardförfarande. Länsstyrelsen skriver dock i granskningsyttrandet att nytillkom
mande bebyggelse som är beroende av vattenförsörjning via Sydvatten behöver ha faktisk möj
lighet att anslutas till Sydvatten, innan ny bebyggelse kan medges. Det innebär att detaljplanen 
kan antas efter att Sydvatten har anslutits till Torekov. Detaljplanen bedöms vara av prioritet 
1. Planen finansieras genom upprättande av planavtal med Bovieran AB, den exploatör som 
fastighetsägarna valt att samarbeta med. Planarbetet kan påbörjas när planavtalet har under
tecknats, samråd beräknas kunna hållas under 2021 och ett beslut om antagande beräknas 
2022. 
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Bakgrund 
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 vinter
trädgård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98:146 
är idag inte detaljplanelagd. 
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Kortutdrag. Fastigheten Torekov 98:146 är ungefärligt inritad med svart linje. Den röda ellipsen markerar om
rådet runt Fabriken och detoljplaneområdetför Sunnon 10 m.fl. Fabriken är en företogsby med olika verksam
heter. Detaljpionen för Sunnon 10 m.fl. möjliggör bl. o. bostäder, centrumverksomhet och handel. 

Ärendet om planbesked skrevs fram av förvaltningen i oktober 2018 med förslag att avslå pla
nansökan med anledning av att detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. bör genomföras först, för att 
undersöka om den typen av exploatering leder till fler åretruntboende. Ytterligare en anled
ning till förvaltningens förslag till beslut var att detaljplanen bör föregås av ett planprogram 
för att visa fastighetens del i en framtida utbyggnad av centrala Torekov. 

Den 5 december 2018 beslutade kommunstyrelsen (KS § 271) att återremittera ärendet om 
planbesked för Torekov 98:146 till förvaltningen, som gavs i uppdrag att säkerställa att planen 
medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10 och Fabriken i Torekov (se kartbilden ovan), 
samt att planen möjliggör seniorboende för åretruntboende (bilaga 2). Sedan dess har detalj
planen för Sunnan 10 m.fl. antagits och fått laga kraft, så väl som en ny översiktsplan för Bå
stads kommun. Utbyggnaden av Sunnan 10 m.fl. är nu under uppstart. Båstads kommuns gäl
lande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 maj 2020 (KF § 85). I den är fastig
heten Torekov 98:146 utpekad som ett område för "ny stadsbygd", däribland bostäder. Samti
digt beslöt kommunfullmäktige att en fördjupad översiktsplan för Torekov (FÖP Torekov) ska 
tas fram. Arbetet med den påbörjas under hösten 2020. 
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Aktuellt 
Fastigheten Torekov 98:146 är belägen centralt i Torekov. Den är inte detaljplanelagd, är oex
ploaterad och är i dag att betrakta som jordbruksmark. Fastigheten omfattar 8820 m2 eller 
cirka 0,88 ha. Torekov 98:146 är del av ett större sammanhängande jordbruksområde om cirka 
22 hektar som angränsar i öster och söder. I norr och väster angränsar fastigheten till bostads
bebyggelse, handel och verksamheter i form av livsmedelsbutiken ICA samt företagsbyn "Fa
briken" med olika verksamheter. Cirka 170 meter bort ligger busshållplatsen där busslinje 523 
mellan Torekov-Rammsjö-Hov-Båstad och busslinje 505 mellan Torekov-Grevie-Förslöv stan
nar. Längs fastighetens västra gräns går en gång- och cykelväg som är en viktig länk genom 
tätorten. 

I planansökan från fastighetsägarna och exploatören Bovieran AB redovisas ett skissförslag 
med ett seniorboende enligt konceptet "Bovieran Nova" med 36 lägenheter och en vinterträd
gård på cirka 900 m2. Det beskrivs som ett koncept för målgruppen 55+ där social samvaro 
och trygghetsskapande utformning är i fokus . Om möjligt önskar de sökande även uppföra 
några radhus/kedjehus. Exploateringsgrad och utformning av bebyggelsen utreds vidare under 
detaljplaneprocessen. 

BOVIERAN TOREKOV (NOVA) SITUATIOUSP1AN SKISS 
2018-05-24 SKALA t :800 tAl) 

Bilaga till planansökan. Exploatörens skissförslag till utbyggnad efter konceptet "Bovieran Nova". 

Fastigheten Torekov 98:146 ligger inte inom verksamhetsområde för vatten. Merparten av 
centrala Torekov ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, men 
dock inte jordbruksområdet som Torekov 98:146 tillhör. Det finns inga kända fornlämningar 
inom fastigheten. Riksintressena för kustzon/högexploaterad kust samt rörligt friluftsliv berör 
fastigheten och dessa behöver hanteras inom planprocessen. Fastigheten och angränsande 
markområde ligger i en större lågpunkt med rinnvägar, vilket innebär att dagvatten samlas 
här. Dagvattenfrågan i relation till förutsättningarna för bebyggelse måste utredas för att sä-
kerställa att den nya föreslagna bebyggelsen samt kringliggande fastigheter inte på~ ~ 
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används marken för jordbruksändamål. Det kan finnas rester av bekämpningsmedel kvar i 
marken och en yta i fastighetens västra del kan ha använts som upplagsplats. En markunder
sökning behöver göras för att säkerställa markens lämplighet för bostäder. 

Båstads kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 20 maj 2020 (KF 
§ 85). I den är fastigheten Torekov 98:146 utpekad som ett område för "ny stadsbygd", där
ibland bostäder. Syftet är att förstärka ortens centrum. Möjligheten att fortsätta kunna bedriva 
jordbruksverksamhet på närliggande fastigheter ska tas hänsyn till vid planläggning. 

I samband med antagandet av översiktsplanen den 20 maj 2020 (KF § 85) beslutades att en 
fördjupad översiktsplan för Torekov (FÖP Torekov) ska tas fram. I den ska frågor rörande To
rekovs utveckling och planläggning undersökas mer i detalj. Arbetet är under uppstart och 
kommer att löpa parallellt med framtagande av förslag till detaljplan för Torekov 98:146. De 
båda planerna ska förhålla sig till varandra och får ej vara motstridiga. 

Eftersom kommunstyrelsen har beslutat (i december 2018, KS § 271) att förslag till detaljplan 
för Torekov 98:146 ska möjliggöra seniorboende för åretruntboende, är detta utgångspunkten 
för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det är även beslutat att detaljplaneprocessen ska 
säkerställa att planen medverkar till en helhetsbild runt Sunnan 10 och Fabriken i Torekov. Det 
är därför viktigt att planläggningen undersöker förutsättningar och förhållanden inom och 
kring fastigheten. Under planarbetet behöver frågan om en hållbar dagvattenhantering inom 
fastigheten och i det större angränsande området lösas. Vattenförsörjningsfrågan är också en 
viktig aspekt, som länsstyrelsen pekar på som central för framtida utbyggnadsområden. I väs
ter går ett längre sammanhängande G/C-stråk som kopplar södra delen av Torekov med ortens 
centrum. Kopplingen ska beaktas i vidare planläggning. 

Detaljplaneläggning av Torekov 98:146 för seniorbostäder har stöd i gällande översiktsplan, 
där fastigheten pekas ut för "ny stads bygd", däribland bostäder. Planen anses inte vara av be
tydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och kan inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

I sitt granskningsyttrande till översiktsplanen pekar länsstyrelsen på att nytillkommande be
byggelse som är beroende av vattenförsörjning via Sydvatten behöver ha faktisk möjlighet att 
anslutas till Sydvatten, innan ny bebyggelse kan medges. Anslutningen av orterna på kommu
nens sydsida till Sydvatten innebär att vattenförsörjningen blir tryggad, och det arbetet pågår 
nu. En konsekvens är dock att detaljplanen inte kan antas förrän Torekovs samhälle anslutits 
till Sydvatten. Eftersom arbetet med påkoppling till Sydvatten pågår, bedöms planläggningen 
trots detta vara förenlig med granskningsyttrandet. Det innebär att planen bedöms kunna ar
betas fram med standardförfarande. 

När en detaljplan tas fram ska en undersökning (f.d. behovs bedömning) göras av om planen 
kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. I så fall ska en strategisk miljöbedömning 
inklusive en miljökonsekvensbeskrivning göras. Undersökningen visar att planförslaget kan ha 
viss inverkan på vissa aspekter. Översvämningsrisken och dagvattenhanteringen behöver be-
aktas så att befintlig eller nytillkommande byggnation inte riskeras översvämmas. Jordbruks-
mark kommer att ianspråktas av bebyggelse vilket påverkar utnyttjandet av naturresurser. Det 
be-döms också ha en inverkan på stödjande och försörjande ekosystemtjänster. Markförore-
ningar behöver undersökas då rester av bekämpningsmedel från jordbruket kan finnas i mar-
ken. Plan-förslaget bedöms ha inverkan på landskaps bilden men då planområdet ligger direkt 
intill befintlig bebyggelse, anses dess inverkan inte vara betydande. Tillkommande bostäder 
kan innebära restriktioner/ökade krav på befintliga verksamheter vilket behöver beaktas. 

Undersökningen visar att planen inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Därför ,
1 bedöms det inte vara nödvändigt att göra en strategisk miljöbedömning. ~ rf / 
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Förslag till detaljplan för Torekov 98:146 bedöms vara en plan med prioritet 1 enligt kommun
styrelsens planprioritering. Detta eftersom den ligger kollektivtrafiknära, i anslutning till en 
busshållplats där två busslinjer möts och syftar till att möjliggöra bostäder. Planen finansieras 
genom upprättande av planavtal med Bovieran AB, den exploatör som fastighetsägarna valt att 
samarbeta med. Planarbetet kan påbörjas när planavtalet har undertecknats. Samråd beräknas 
kunna hållas under 2021 och ett beslut om antagande beräknas 2022. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För Båstads kommun innebär planläggningen att det skapas möjlighet att bygga bostäder 
specifikt riktade till en äldre målgrupp. Då kommunen har en åldrande befolkning där Torekov 
som ort sticker ut med en allt större andel äldre, bedöms det bli ett positivt tillskott av en 
bebyggelsetyp som saknas. 

Verksamhet 
Förslag till ny detaljplan kommer att upprättas av Samhällsbyggnad, i samverkan med Teknik 
och service med flera. Utredningar, så som dagvattenutredningar, kan komma att behöva 
göras. Dessa tas fram av externa, sakkunniga konsulter. 

Planläggningen av fastigheten Torekov 98:146 överensstämmer med översiktsplanen där fas
tigheten pekas ut för "ny stadsbygd", däribland bostäder. 

Ekonomi 
Detaljplanen finansieras av genom upprättande av planavtal med fastighetsägarnas exploatör, 
Bovieran AB. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys av detaljplaneförslaget görs i samrådshandlingen. 

M i ljökonsekvensa na lys 
Undersökningen (f.d. behovs bedömningen), som syftar till att bedöma om en betydande miljö
påverkan kan föreligga, visar att ingen strategisk miljöbedömning inklusive miljökonsekvens
bedömning bedöms behöva göras. 

Samhällsbyggnad 
Klara Harmark-Peters, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhälls byggnad 
Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked för Torekov 98:146, inkommen 3 juli 2018 från Sven Söderman och 
Håkan Söderman. 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2018, KS § 271. 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 

KS § 213 Dnr KS 000681/2020 - 200 

Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för 
Norrviken-Kattvik 

19 av 44 

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. 

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

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 

KS § 214 Dnr KS 000167 /2020 - 300 

Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns 
arkitekturpris 

20 av 44 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-09-21, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 1. Fastställa reglementet för Båstads kommuns arkitekturpris. 

Beslut 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 21 av 44 

KS § 215 Dnr KS 000631/2020 - 906 

Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun 

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

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

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 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. 

Yrkanden Ordförande yrkar på följande tillägg: Utbildningsnämndens framställan om 
anslag på täckning av underskott för individ- och familjeomsorgen under 2020 
avskrivs. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

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 internkontroll plan godkänns 

4. Utbildningsnämndens framställan om anslag på täckning av underskott för 
individ- och familjeomsorgen under 2020 avskrivs . . 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-29 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner och Christel Crespin 

Dnr: KS 000672/2020-906 

Delårsrapport 2020-08-31 

Förslag till beslut 

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

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

1 (1) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2020-08-31. 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
dömningen 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 till
hörande 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. 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delårsrapport per 2020-08-31 
Uppföljning av kommunstyrelsens nämndsplan per 2020-08-31 
Uppföljning av kommunstyrelsen intern kontrollrapport per 2020-08-31 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Samverkan för Bjäres 
förslag 

Yrkanden 

2020-10-13 22 av 44 

KS § 216 Dni· KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun 

Beslut om rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-10-09, med tillhörande 
bilaga. 

1. De finansiella målen för budget 2021: 
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
• Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet 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 20,23 kr 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 förfaller 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 

Birgitte Dahlin (L) yrkar bifall till Samverkan för Bjäres förslag. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITD BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Deltar ej i beslut 

2020-10-13 23 av 44 

KS § 216 Dnr KS 000672/2020 - 905 

Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun, 
forts. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. De finansiella målen för budget 2021: 
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 
• Investeringar ( exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. 

2. Resultatet 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 20,23 kr 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 förfaller 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. 

Centerpartiet och Bjärepartiet deltar inte i beslutet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Jl~, BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 24 av 44 

KS § 217 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. 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 äten-apportering 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2020-09-21. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-21 
Handläggare: Lena Törnros och Elisabet Edner 

Dnr: KS 001146/2018 - 900 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppföljning av åtgärder på rödmarkerade kontrollmoment i intern kon
trollrapporten 2019 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
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 verk
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

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 kon
trollplaner till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rap
porter 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 rå
dande omständigheter har återrapporteringen försenats till hösten. 

Aktuellt 
Ekonomiavdelningen har sammanställt vidtagna åtgärder under de två första tertialen 2020 
som presenteras nedan. 

Åtgärder försäkringar 
Information på assistentträff har hållits där man påmint om befintlig rutin att polisrap-port 
tillsammans med den interna skaderapporten ska skickas in till Ekonomiavdelningen. Samar
bete med Halmstads kommun har inletts för att tillsammans ta fram en tydligare rutin för 
kommunerna. 

Åtgärder regler för upphandling 
Vi har fått in alla upphandlade avtalsleverantörer i Inyett och en kontinuerlig uppdatering görs 
varje natt från TendSign (vårt upphandlingsverktyg) till Inyett om en ändring sker av vilka 
avtalsleverantörer som vi har. Vi kan i dagsläget mäta avtalstroheten på kommunen som helhet 
men vad som återstår att få till är att avtalstrohet ska kunna mätas på dels verksamhetsområ
desnivå och dels avdelningsnivå. Först när detta är möjligt kan vi göra punktinsatser där vi ser 
att det behövs inom området. Tyvärr stödjer de uppsättningar som idag finns i systemet inte 
denna funktion just nu. I avvaktan på utveckling från systemleverantörer pågår parallellt över
syn av vilka andra möjligheter vi kan nyttja för att kunna mäta avtalstrohet mm för kommunen 
som helhet, per verksamhetsområde samt avdelning. Med den modul som nu kopplats på kan 
vi även på ett tidigare stadium fånga upp de upphandlings behov som finns och därmed arbete 
mer proaktivt. 



2 (2) 

Förutom systemstöd för att kunna mäta bl.a. avtalstrohet och fånga upp upphandlings behov 
tidigare har upphandlingsavdelningen tidigare tagit fram ny inköps- och upphandlingspolicy 
och till dem tillhörande tillämpningsanvisningar. Detta har gjorts i syfte att dels fånga upp ny 
lagstiftning inom upphandlings området men också för att skapa tydlighet i bl.a. vem som gör 
vad i inköpsprocessens olika delar samt vem som ansvarar för vad. Målet är att skapa tydliga 
rutiner samt skapa en ny inköpsorganisation och införa inköpsgrupper inom samtliga verk
samhetsområden. Information har skickats till samtliga verksamhetsområdeschefer. 

Ytterligare ett steg i att förbättra rutiner kring upphandling är att se över vilka som gör inköp i 
kommunen och vi önskar begränsa antalet s.k. inköpare. Inköpare ska genomgå utbildning och 
material för detta har tagits fram. Syftet med att begränsa antalet inköpare är att det är svårt 
att hålla sig uppdaterad och duktig på området om man gör inköp mer sällan. 

Vad gäller direktupphandlingar så gäller ju att all kommunikation gällande upphandling ska 
ske elektroniskt så även gällande direktupphandlingar. Direktupphandlingsmodulen och den 
mall som finns i denna har uppdaterats för att förenkla och underlätta för verksamheterna då 
de ska göra sina direktupphandlingar. Alla formkrav som gäller finns redan inskrivna i mallen. 
Det ska vara lätt att göra rätt. 

Ytterligare arbete som gjorts för att stärka kontrollmiljön avseende upphandlingar är att vi 
hela tiden arbetar med att lägga in fler leverantörer i Proceedo för att förenkla för våra medar
betare att göra korrekta inköp från våra upphandlade avtalsleverantörer. 
Utöver ovanstående har dragningar gjorts i olika forum kring LOU och avtalstrohet, bl.a. på 
chefsnätverk där upphandling varit ett av de teman som tagits upp. Vi genomför chefsintro
duktioner samt framfört önskan att genomföra introduktioner för samtliga nyanställda då in
köp och upphandling kommer att beröra alla oavsett vad man ska jobba med på ett eller annat 
sätt. 

Åtgärder kontroll av inventarier 
För att underlätta hanteringen så har en gemensam plats skapats där förteckningar ska sparas 
där alla kan lägga den senaste versionen av sin inventarieförteckning. En ny mall med anvis
ningar och exempel har tagits fram och skickats ut till verksamhetsområdena. Då finns de alltid 
tillgänglig för stickprov från ekonomiavdelningen och revisionen. 
I den nya mappen ska alla inventarieförteckningar finnas tillgängliga senast den 31 oktober. 
Därefter ska de uppdateras vid varje förändring. Denna information har gått ut till alla verk
samhetsområdeschefer och ekonomer. 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen, ekonomiavdelningen 

Kommunledningskontoret 
Lena Törnros, ekonom 



[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2020-10-13 25 av 44 

KS § 218 Dnr KS 000625/2020 - 905 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Båstads kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen 
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 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 2020-09-21, med tillhörande 
bilagor. 

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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ut] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-10-13 26 av 44 

KS § 218 Dnr KS 000625/2020 - 905 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 anslags bevis 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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



iTIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 27 av 44 

KS § 219 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. 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. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

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

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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-29 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000641/2020 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Begäran från Båstads Ridklubb om tillfällig amorteringsfrihet på lån 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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. 

Aktuellt 
Båstad ridklubb har inkommit med skrivelse 2020-09-13 där man ansöker om tillfällig amorte
ringsfrihet på lånet med hänvisning till inkomstbortfall under Coronapandemin har gjort före
ningens ekonomi ansträngd. Föreningen föreslås därför amorteringsfrihet på sitt lån till kom
munen under kvartal 4 2020 samt kvartal 1 2021. 

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

Bakgrund 
Under 2015,2016 och 2019 inkom Båstad Ridklubb med en begäran om tillfällig amorterings
frihet för Båstad Ridcenter AB. Dessa tre begäranden avslogs av kommunstyrelsen, bland annat 
med hänvisning till det låga ränteläget och de förmånliga räntevillkoren enligt skuldebreven 
med innebörden att räntekostnaderna för klubben avseende lånet då var 0 %. 

I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna ut maximalt 14 
mkr till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt under 2008 och 2009 varpå 
lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och med den 30:e mars 2010 med en amorte
ringstakt av 40 år vilket medförde ett amorterings belopp om sammanlagt 350 tkr per år. Lån
tagaren har enligt skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta 
på lånet utgår enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i verkligheten bara be
hövt låna sammanlagt 12,6 mkr av kommunen. 

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

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



2 (2) 

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

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

Övervägande/framtid 
Villkoren enligt skuldebrevet är att ränta på lånet utgår enligt Riksbankens referensränta. Re
ferensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och motsvarar Riksbankens reporänta 
vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procen
tenhet. Från och med juli 2019 uppgår referensräntan till 0,0 %. Referensräntan kommer fort
sätta vara -0,0 % åtminstone till årsskiftet 2020. Sannolikt kommer referensräntan även däref
ter vara noll eller mycket låg. 

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

Det årliga amorterings beloppet uppgår från och med 2016 till drygt 290 tkr. Då referensräntan 
i dagsläget är -0,0 procent istället för ca 4 procent uppgår klubbens amorterings- och räntebe
talningar i dagsläget till totalt drygt 290 tkr årligen. 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Båstad Ridcenter AB 

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



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 220 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

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. 

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

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

Yrkanden Ordförande yrkar på följande tillägg: 

Sida 

28 av44 

Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal med Båstad Turism och 
Näringsliv. 

Ge Båstad Turism och Näringsliv i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i 
samverkan med näringslivet. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Godkänna bifogat förslag till Näringslivspolicy. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta avtal med Båstad Turism och 
Näringsliv. 

3. Ge Båstad Turism och Näringsliv i uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi i 
samverkan med näringslivet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 29 av 44 

KS § 221 Dnr KS 000642/2020 - 900 

Firmateckning- Post och värdehandlingar 

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

Tjänsteskrivelse från nämndsadministratör Petra Boakes 2020-09-21. 

1. Följande personer godkänns att var och en för sig kvittera ut till Båstads 
kommun och dess verksamhetsområden ankommande post och 
värdehandlingar: 
Kanslichef Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam Ingvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker /inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
Nämndsekreterare 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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

Kanslichef Olof Nilsson 
Arkivassistent Adam Ingvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker /inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
Nämndsekreterare Henrik Andersson 
Nämndsekreterare Ida Skoglund 
Nämndsekreterare Johan Peterson 
Nämndsadministratör Petra Boakes 
Administratör Jenny Bergh 

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

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-14 
Handläggare: Petra Boakes 

Dnr: KS 000642/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Firmateckning - Post och värdehandlingar 

Förslag till beslut 

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

KanslichefOlofNi~son 
Arkivassistent Adam Ingvarsson 
Arkivassistent Sanna Flink 
Servicetekniker /inköpare Christer Lilja 
Vaktmästare Stefan Malmberg 
Nämndsekreterare 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. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunledningskontoret 
Petra Boakes, Nämndsadministratör 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansli 
Kontorsservice 
Kundcenter 

Samråd har skett med: 
Olof Nilsson, kanslichef 

1 (1) 



ITT,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 222 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000630/2020 - 900 

Sida 

30 av 44 

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. 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 tertialuppföljningarna. 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. 

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

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta föreslagen sammanträdesplan för 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rTiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-10-13 31 av 44 

KS § 223 Dnr KS 000616/2020 - 901 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

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

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

Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
godkänns enligt bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
godkänns enligt bilaga. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-02 
Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000616/2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Föreslagna tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning godkänns enligt bi
laga. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen är i behov av uppdatering då bland annat lagtex
ter och titlar är inaktuella. 

Kommunledningskontoret 
Johan Peterson, Nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsens verksamhetsområdeschefer 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till uppdaterad delegationsordning 
Bilaga 2: Nuvarande delegationsordning 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
Teknik- och servicechefJan Bernhardsson 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Socialsekreterare Cecilia Svensson 
IOF-chef Lena Tärringskog 
HR-chef Philipp Seuffer 

Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, T.f. kanslichef 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000317 /2020 - 903 

Redovisning av partistöd för 2019 

Sida 

32 av 44 

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 från nämndsekreterare Johan Peterson 2020-09-21, med 
tillhörande bilagor. 

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

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Partiernas redovisningar av partistöd för 2019 läggs till handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



~ BÅSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida ~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Myndighetsnämndens 
förslag 

Beslut 

2020-10-13 33 av 44 

KS § 225 Dnr KS 000640/2020 - 905 

Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm 

Samhällsbyggnads miljöavdelning har under våren gjort en översyn av 
verksamhetens styrande dokument. Översynen visar bland annat att miljötaxan 
är i behov av uppdatering för att överensstämma med gällande lagstiftning och 
för att täcka tillkommande tillsynsområden. Taxemodellen bör även ändras 
från risk- och erfarenhets baserad till behovsbaserad taxa enligt SKR:s (Sveriges 
Kommuner och Regioner) modell. Den nya taxemodellen bygger på en 
förenkling av nuvarande taxa, där möjligheten till premiering och risktillägg 
tagits bort. En övergång till den nya taxemodellen medför mindre 
handläggningstid, större likabehandling för verksamheter samt bättre 
möjligheter att planera och följa upp myndighetsnämndens tillsyn. Förslaget 
innebär ingen förändring av timavgiften och det samlade avgiftsuttaget från 
taxekollektivet kommer inte att påverkas i någon större utsträckning. 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Michaela Sundström 2020-09-02, med 
tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-09-10. 

1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, fastställa förslag till ny taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 8 kap. 14 § 
strålskyddsförordningen (2018:506) och 11 § och 19 § lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, fastställa förslag till ny taxa med tillhörande 
taxebilaga 1 och 2. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkanden 

Beslut 

2020-10-13 

KS § 226 Dnr KS 000712/2020 - 600 

Utredning gällande användning av lokaler i kommunal 
verksamhet avseende nuvarande Tuvelyckans förskola 

34 av 44 

Barn och skola önskar utreda förutsättningar för att bedriva förskola 
alternativt del av skola i nuvarande Tuvelyckans förskola. Skälet för detta är att 
huvudmannen för Tuvelyckans förskola kommer avveckla 
förskoleverksamheten den 31 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson 2020-09-13. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-09-29. 

1. Utreda frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet. Barn och skola medverkar i utredningen med 
perspektiv på de framtida behov av verksamheter utbildningsnämndens 
ansvarsområde kan komma att ha. 

2. Bevilja medel för utökade lokalkostnader avseende Tuvelyckans förskola om 
utredningen visar på ett framtida behov. 

Thomas Nerd (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utreda frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet. Barn och skola medverkar i utredningen med 
perspektiv på de framtida behov av verksamheter utbildningsnämndens 
ansvarsområde kan komma att ha. 

2. Bevilja medel för utökade lokalkostnader avseende Tuvelyckans förskola om 
utredningen visar på ett framtida behov. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-13 

Handläggare: Inga-Britt Henriksson 

Dnr: UN 000366/2020-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Möjlighet att bedriva förskoleverksamhet i Hemmeslöv 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Hos kommunstyrelsen begära att frågan om användning av nuvarande Tuvelyckans förskola i 
kommunal verksamhet utreds. Barn och skola medverkar i utredningen med perspektiv på de 
framtida behov verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde kan komma att ha. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och skola önskar utreda förutsättningar för att bedriva förskola alternativt del av skola i 
nuvarande Tuvelyckans förskola. Skälet för detta är att huvudmannen för Tuvelyckans förskola 
kommer avveckla förskoleverksamheten den 31 oktober 2020. 

Bakgrund 
Den 26 juni 2020 meddelade huvudmannen för Tuvelyckans förskola att man avsåg att upp
höra med verksamheten under hösten 2020. I samband med informationen erbjöds kommu
nen överta verksamheten. Vid mailkontakt den 13 september informerades kommunen om att 
verksamheten upphör den 31 oktober. Utifrån antalettillgängliga platser och förskolans nor
mala årscykel föreligger inget direkt behov av ytterligare platser i nuläget, varför ett överta
gande inte bedöms aktuellt. Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats för de barn som 
idag har sin placering på Tuvelyckans förskola men som kommer att förlora den vid en av
veckling. Dessa placeringar kommer att påverka kommunens totala tillgång på platser under 
verksamhetsåret 2021. 
Lokalerna är av strategiskt intresse i en expansiv del av kommunen. Barn och skola föreslår 
därför en utredning där flera frågor belyses, såsom Östra Karups uppkomna situation för för
skola och skola, där båda verksamheterna har barn och elevantal som kan komma att över
skrida lokalernas kapacitet. Kan lokalerna i Hemmeslöv utgöra en filial för verksamheterna i 
Östra Karup? Finns det annan kommunal verksamhet som är i behov av lokaler i stationsnära 
läge? 

Klargöra hur Laholms kommun planerar för de barn som idag är placerade å Tuvelyckan men 
som från den 1 november måste beredas annan plats. 
Under förutsättning av att nuvarande fastighetsägare för Tuvelyckans förskola är intresserad, 
påbörja en dialog kring möjligheterna att driva verksamhet i lokalerna, där även andra verk
samhetsgrenar än förskola kan vara aktuella. Fastighetens lokaler är av en omfattning som i 
nuläget överstiger förskole- och skolverksamhetens behov. 
Utredningen ska också visa på de kostnader som är kopplade till de olika alternativen. 
Löpande kontakter har skett från första informationstillfället i juni med både nuvarande hu
vudman för verksamheten och fastighetsägaren samt internt med verksamhetsområde Teknik 
och Service. 



Beslutet ska expedieras till: 
Rektorer, förskola, grundskola 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Ekonomichef Elisabet Edner 
Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson Teknik och service 
Charlotte Rosenlund Sjövall kommundirektör 
Rektor Ann Heidenberg och Susanne Kaczmarek 

2 (2) 



1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 227 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

35 av 44 

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 oktober 2020 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Komm unstyreisen 2020-10-13 36 av 44 

KS § 228 Dnr KS 000880 /2019 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Protokoll nr. 5 2020 - Styrelsen för Båstadhem AB. 

b). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2020-08-25. 

c). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-09-10 -
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 30 augusti 2020, 
delårsbokslut för andra tertialen 2020. 

d). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2020-08-25. 

e). Hemställan från KPR angående fastigheten Plommonet i Båstad (Gula villan). 

f). Protokoll från pensionärsrådet 2020-08-26. 

g). Skånetrafikens politiker- och tjänstemannaråd - Protokoll 2020-09-09. 

h). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-09-29 - Budgetuppföljning 
tertial 2 2020 - Barn och skola. 

i). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-09-28 - Ekonomisk 
månadsuppföljning januari-augusti 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 

j). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-09-28 - Budget- och 
verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 för Vård och omsorg. 

k). Protokollsutdrag från socialutskottet 2020-09-30 - Uppföljning Individ och 
familj, mål för individ- och familjeomsorgens verksamhet inför 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 

KS § 229 Dnr KS 000887 /2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegations beslut: 

Delegationsbeslut - PT för rörelsehindrade tom 2020-08-26. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

37 av 44 

Utdra sbes rkande 



r]lJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000620/2020 - 700 

Verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 för individ- och 
familjeomsorgen 

Sida 

38 av 44 

Beskrivning av ärendet Andra tertial har präglats av den pågående pandemin, inte minst genom den 
ökade inströmningen av anmälningar och ansökningar som har gett en ökad 
arbetstyngd för medarbetarna. Vissa risk- och skyddsåtgärder har vidtagits ur 
ett medarbetarperspektiv, för att möta personal i riskgrupp. De olika enheterna 
har på ett föredömligt sätt samarbetat för att klara situationen under 
semesterperioden. Förbättringsarbetet har till viss del påverkats av pandemin, 
då det gäller utbildningsinsatserna som skjutits upp. I övrigt pågår planeringen 
för uppstart av ledningssystemets grundläggande arbete med rutiner och 
processflöden, vilket kommer genomföras med hög grad av delaktighet av 
medarbetarna. Trots ett aktivt arbete med att avsluta kostsamma placeringar, 
så påverkas effekten av det ökade inflödet av nya ärenden som till viss del är 
kopplade till en ökad psykisk ohälsa. Missbruksärenden och våld i nära 
relationer, är områden som visar en ökande tendens. Individ och familj 
redovisar därmed ett fortsatt ekonomiskt underskott, dock med något 
förbättrad prognos. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från IoF-chef Lena Täringskog 2020-09-17, med tillhörande 
bilaga. 

Socialutskottets förslag Fastställa verksamhetsuppföljningen delårsrapport för 2020 avseende 
socialutskottet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa verksamhetsuppföljningen delårsrapport för 2020 avseende 
socialutskottet. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:2020-09-17 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000620/2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 

Verksamhetsuppföljning individ- och familjeomsorg delårsrapport 2020 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Fastställa verksamhetsuppföljningen delårsrapport för 2020 avseende socialutskottet, samt 
skicka uppföljningen vidare till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Andra tertial har präglats av den pågående pandemin, inte minst genom den ökade inström
ningen av anmälningar och ansökningar som har gett en ökad arbetstyngd för medarbetarna. 
Vissa risk- och skyddsåtgärder har vidtagits ur ett medarbetarperspektiv, för att möta personal i 
riskgrupp. De olika enheterna har på ett föredömligt sätt samarbetat för att klara situationen un
der semesterperioden. 

Förbättringsarbetet har till viss del påverkats av pandemin, då det gäller utbildningsinsatserna 
som skjutits upp. I övrigt pågår planeringen för uppstart av ledningssystemets grundläggande 
arbete med rutiner och processflöden, vilket kommer genomföras med hög grad av delaktighet 
av medarbetarna. 

Trots ett aktivt arbete med att avsluta kostsamma placeringar, så påverkas effekten av det ökade 
inflödet av nya ärenden som till viss del är kopplade till en ökad psykisk ohälsa. Missbruksären
den och våld i nära relationer, är områden som visar en ökande tendens. 
Individ och familj redovisar därmed ett fortsatt ekonomiskt underskott, dock med något förbätt
rad prognos. 

Bakgrund 
Under perioden har verksamheten planerat för fortsatta aktiviteter kopplade till den handlings
plan som kommunstyrelsen fattade beslut kring som en följd av de granskningar som gjordes av 
såväl revisionen som inspektionen för vård och omsorg. Från och med 1 juli har verksamheten 
en utökad budgetram, för att rekrytera socionomer som kan utföra en rättssäker och ändamåls
enlig handläggning och inte minst bedriva ett motiverande socialt arbete. 
Förberedelserna för skapandet av ledningssystemet är färdigställda i dagarna och går nu in i en 
aktiv fas under den kommande månaden. Målarbetet och analysarbetet avseende resultat i 
Öppna jämförelser pågår, där medarbetarna kommer vara delaktiga i att skapa aktiviteter och 
mätmetoder för att uppnå en förbättring av resultat. Individ och familj har utifrån kommunfull
mäktiges övergripande målområden, brutit ned och formulerat egna mål på socialutskottets 
uppdrag. Dessa mål kommer att redovisas vid socialutskottets möte i september. 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefvård och omsorg Christin Johansson, chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 

Bilaga: 
Verksamhetsberättelse delårsrapport 

180813\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 231 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000667 /2020 - 700 

Sida 

39 av 44 

Uppföljning av intern kontrollplan tertial 2 2020 för individ- och 
familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet De punkter som utgjort grund för 2020 års interna kontrollplan inom 
socialutskottets ansvarsområde har kontrollerats enligt plan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från IoF-chef Lena Täringskog 2020-09-17, med tillhörande 
bilaga. 

Socialutskottets förslag Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 avseende socialutskottet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 avseende socialutskottet. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-09-17 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000667 /2020-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Socialutskottet/Kommunstyrelsen 

Uppföljning av intern kontrollplan T2 år 2020 individ och familjeomsorg 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Fastställa uppföljning av intern kontrollplan för 2020 avseende socialutskottet, samt skicka upp
följningen vidare till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 
De punkter som utgjort grund för 2020 års interna kontrollplan inom socialutskottets ansvars
område har kontrollerats enligt plan. 

Bakgrund 
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 verksam
heten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 
I reglementet för intern kontroll framgår att varje nämnd ska rapportera resultatet från uppfölj
ningen av sina respektive interna kontrollplaner till kommunstyrelsen. 

Aktuellt 
Internkontrollen har genomförts och visar på förbättringsområden inom exempelvis handlägg
ningstiderna inom individ och familj. 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefvård och omsorg Christin Johansson, chef individ och familjeomsorg 
Lena Täringskog, ekonom Annica Nilsson 

Bilaga: 
uppföljning av intern kontrollplan 2020 för socialutskottet Båstads kommun 

180813\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\j 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 232 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000662/2020 - 700 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU -
Sekretess, omedelbar justering 

Beskrivning av ärendet Separat protokoll. 

Sida 

40 av 44 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Gil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000666/2020 - 700 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket LVU -
Sekretess, omedelbar justering 

Beskrivning av ärendet Separat protokoll. 

Sida 

41 av 44 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-10-13 

KS § 234 Dnr KS 000890/2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

Beslut 

a). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Christofer Thoren). 

b). Information från flygplatsbolaget (Johan Olsson Swanstein). 

c). Kommundirektören informerar (Charlotte Rosenlund Sjövall). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

42 av 44 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 235 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000753/2020 - 100 

Sida 

43 av 44 

Väckt ärende från (C) - Lägesrapport om Medborgarlöfte 2020-
2022 mellan polisen och Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Uno Johansson (C) väcker ärendet "Lägesrapport om Medborgarlöfte 2020-
2022 mellan polisen och Båstads kommun". 

Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar att ärendet tas upp på ett framtida 
kommunstyrelsesammanträde. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Uno Johanssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet tas upp på ett framtida kommunstyrelsesammanträde. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 236 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-10-13 

Dnr KS 000754/2020 - 100 

Väckt ärende från (BP) - Information från Bjäre Kraft 

Beskrivning av ärendet Hans Grönkvist (BP) väcker ärendet "Information från Bjäre Kraft". 

Yrkanden Hans Grönkvist (BP) yrkar att ärendet tas upp på ett framtida 
kommunstyrelsesammanträde. 

Sida 

44av44 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Hans Grönkvists (BP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet tas upp på ett framtida kommunstyrelsesammanträde. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 




