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KSau § 160 Dnr KS 000010/2020 - 100 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt (BP). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson (BP). 

3. Protokollsjusteringen äger rum den 1 december kl. 16:30. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Godkännande av dagordning 
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Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) yrkar att följande informationspunkter läggs till på 
dagordningen: 

1. Regler för försörjningsstöd beträffande bostad, andrahandsuthyrning mm. 

2. Turerna kring NSR och deras förra VD. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendt (BP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

1. Regler för försörjningsstöd beträffande bostad, andrahandsuthyrning mm. 

2. Ordförande informerar om att denna diskussion hanteras under 
informationspunkten 8, Upphandling på Vera Park. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

Dnr KS 000009/2020 - 100 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet A. Ny återvinningstjänsten, NSR:s renhållningschef Cecilia Holm blad. 

B, Upphandling på Vera Park, NSR:s vd UlfMolen. 

C, Uppföljning smittskyddskontroller av serveringsställen, 
samhällsbyggnadschef Roger Larsson. 

D, Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande 
vuxenutbildningen, t.f. bildningschefEwa Nilsson - Skriftlig information. 

Sida 

6av 30 

E, Regler för försörjningsstöd beträffande bostad, andrahandsuthyrning mm., 
Lena Täringskog. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

Dnr KS 000806/2020 - 100 

Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun samt Båstad Turism och Näringsliv har arbetat fram ett 
förslag på besöksnärings- och evenemangsstrategi. 

Underlag till beslutet Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi. 

Förvaltningens förslag Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi fastställs. 

Föredragande Destinationsansvarig på Båstad Turism och Näringsliv, Annika Borgelin 
föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi fastställs. 

Sida 

7 av 30 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 164 Dnr KS 000396/2019 - 315 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad, beslut om 
granskning 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 
Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående 
bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, Tennisvägen 
i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 
0,3 ha (3 200 m2). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark med tillhörande bilagor, 
2020-11-16. 

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad upprättas i enlighet 
med angivna riktlinjer i tjänsteskrivelse och godkänns att ställas ut för 
granskning. 

Föredragande 

Yrkanden 

2. Planen ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Ordförande, Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M) yrkar på följande 
tillägg: 

Förvaltningens föreslagna riktlinje om att inte tillåta glasad innergård ska inte 
vara med i riktlinjerna för det fortsatta planarbetet. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Ej deltagande i beslut 

1. Förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad upprättas i enlighet 
med angivna riktlinjer i tjänsteskrivelse och godkänns att ställas ut för 
granskning. 

2. Planen ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

3. Förvaltningens föreslagna riktlinje om att inte tillåta glasad innergård ska 
inte vara med i riktlinjerna för det fortsatta planarbetet. 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 165 Dnr KS 000615/2020 - 300 

Svar på medborgarförslag- Solcellspark mellan Förslövs station 
och Åkagårdens golfklubb 

Beskrivning av ärendet Den 1 september 2020 kom ett medborgarförslag in till kommunen där 
förslagsställaren föreslår att platsen mellan Förslövs station och Åkagårdens 
golfklubb, där det tidigare varit upplag av massor från tunnelbygget, ska kunna 
användas som solcellspark Förslags-ställaren anser att platsen är idealisk då 
marken ägs av kommunen och har ett öppet södervänt läge. Förslagsställaren 
tycker inte att det passar att bebygga platsen med olika industriverksamheter. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Kommunen ser positivt på att det etableras solcellsparker i kommunen där det 
kan ske utan negativ påverkan på landskapsbild eller natur- och kulturmiljöer. 
Markanvändningen på en plats ska vara den mest lämpade för den aktuella 
platsen ur ett samhällsbyggnads- och hållbarhetsperspektiv. 

Den aktuella platsen har bra förutsättningar för en solcellspark, men dess goda 
kommunikationsläge invid Förslövs station och Bjäredalsvägen (väg 105) gör 
den mer lämpad för byggnation av verksamheter. Ett detaljplanearbete pågår 
för att pröva den tänkta markanvändningen för verksamheter. 

Kommunen har underhandskontakter med intressenter som vill etablera större 
solcellsparker på andra platser i kommunen. Platser där en solcellspark kan 
kombineras med betesdrift. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, 2020-11-16. 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000760/2020 - 500 

Avfallstaxa 2021 

Sida 

10 av 30 

Beskrivning av ärendet NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa. Önskemålet är att den nya taxan 
börjar gälla den 1 april 2021. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-10-20. 

Förvaltningens förslag Fastställa ny avfallstaxa enligt upprättat förslag att gälla från och med 2021-04-
01. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa ny avfallstaxa enligt upprättat förslag att gälla från och med 2021-04-
01. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB 

Beskrivning av ärendet Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och 
återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. 
Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar 
ägarkommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses 
över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och 
ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par 
av de mål som återfinns i ägardirektivet ska vara uppfyllda under 2020. Vidare 
har Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-10-20. 

Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSR AB. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSR AB. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000808/2020 - 200 

Sida 
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Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande 
del av Hemmeslöv 10:10 

Beskrivning av ärendet Ägarna till fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:47 har inkommit till Båstads 
kommun med en förfrågan om att få förvärva ett större område mark av 
kommunen att tillföra sin fastighet. Teknik och service har berett förfrågan 
utifrån framtida utveckling av området Hemmeslöv och har kommit fram till att 
en överföring av ca 150 kvm är möjlig utan att det får konsekvenser för 
sannolikt kommande etapper av bostäder och infrastruktur i området. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-10-20. 

Förvaltningens förslag Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering varigenom ca 150 kvm av fastigheten Båstad Hemmeslöv 
10:10 överförs till fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:47 mot en ersättning om 
390 kronor/kvm. 

Föredragande Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering varigenom ca 150 kvm av fastigheten Båstad Hemmeslöv 
10:10 överförs till fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:47 mot en ersättning om 
390 kronor/kvm. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-26 13 av 30 

KSau § 169 Dnr KS 000809/2020 - 200 

Överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering berörande 
del av Båstad 109:2 

Beskrivning av ärendet Under pågående detaljplanearbete som berör fastigheten Båstad Båstad 109:2 
har fastighetsägarna till Båstad Hagen 3 kontaktat Båstads kommun. 
Fastighetsägarna berörs av pågående detaljplan då kommunal mark som 
angränsar till Båstad Hagen 3 kommer att få nytt användningsområde. Den 
angränsande marken utgör i gällande detaljplan allmän plats i form av "Natur" 
och kommer genom påbörjat detaljplanearbete istället bli kvartersmark i syfte 
att möjliggöra förtätning. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Tidigare ägare till fastigheten Båstad Hagen 3 har genom föregående bygglov 
medgivits att bygga närmare fastighetsgräns än 4 meter vilket medför att 
nuvarande fastighetsägare på grund av planerad förtätning kommer få svårt att 
underhålla sitt bostadshus. Fastighetsägarna har jämte förfrågan om att få köpa 
mark även föreslagit åtkomst genom nyttjanderätt i form av arrende eller 
servitut. 

Teknik och service har med hänsyn till konsekvenserna av de olika 
möjligheterna att lösa situationen upprättat ett förslag till 
överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering som fastighetsägarna 
godtagit. För överförd mark erlägger fastighetsägarna ersättning till kommunen 
om 499 kronor /kvm. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-10-20. 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering varigenom ca 35 kvm av fastigheten Båstad Båstad 109:2 
överförs till Båstad Hagen 3 för en ersättning om 499 kronor /kvm. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om 
fastighetsreglering varigenom ca 35 kvm av fastigheten Båstad Båstad 109:2 
överförs till Båstad Hagen 3 för en ersättning om 499 kronor/kvm. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 170 Dnr KS 000811/2020 - 200 

Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 (Riksbyggen BONUM) 

Beskrivning av ärendet Då Riksbyggen ekonomisk förening nu har fullföljd de åtaganden som avtalats 
om i tidigare upprättat markanvisningsavtal ska köpeavtal tecknas för 
överlåtelse av marken. Teknik och service har tagit fram ett förslag till 
köpeavtal som kommunicerats med ansvarig för Riksbyggen ekonomisk 
förening (702001-7781). 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Riksbyggen ekonomisk förening ska erlägga köpeskilling för marken som 
omfattas av köpeavtalet den 20 december 2020. Köpeskillingen beräknas 
utifrån det pris per nyttjad BTA, som kommunen aviserat i inbjudan till 
markanvisningstävling för Förslöv Ängar. Värdet av varje nyttjad kvm/BTA är 
1 500 kronor. Skulle det slutliga antalet nyttjade BTA i lämnat bygglov avvika 
från det som antagits vid tecknande av köpeavtalet ska köpeskillingen justeras i 
efterhand. 

En viktig förutsättning för köpets fullgörande är att projektet uppnår en 
tillfredställande försäljningsgrad. Köpeavtalet har därför försetts med en 
möjlighet för köparen att frånträda köpet om projektet inte får förutsättningar 
att fullföljas. Köparen ska i sådant fall, senast dagen innan avtalat tillträde, 
skriftligen meddela säljaren att köpet inte kan fullföljas. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilagor, 2020-10-20. 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60 
varigenom Riksbyggen ekonomisk förening förvärvar det aktuella 
markområdet för en köpeskilling om 5 976 000 kronor. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60 
varigenom Riksbyggen ekonomisk förening förvärvar det aktuella 
markområdet för en köpeskilling om 5 976 000 kronor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§171 Dnr KS 000351/2020 - 350 

Utvärdering av ställ plats för husbilar på Prästliden 2019 och 
2020 

Beskrivning av ärendet Under senare år har husbilsturismen i Sverige ökat, vilket medfört ett ökat 
behov av lämpliga ställplatser för denna växande målgrupp. Centerpartiet 
uppmärksammade behovet av ställplatser i en motion 2017 och förvaltningen 
fick i uppdrag att se över möjlighet till centralt placerade ställplatser. 
Förvaltningen föreslog västra delen av Prästliden som ett alternativ. Kom
munstyrelsen biföll förvaltningens förslag av plats. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Båstads kommun tecknade därför 2019 ett ettårigt avtal om markupplåtelse för 
ställplatsverk-samhet med en privat aktör. Målsättningen var att på sikt teckna 
ett flerårigt avtal. En efterföljande utvärdering av säsongen presenterades som 
en informationspunkt för Kommunstyrelsen under senhösten 2019. 

Efter beslut i kommunstyrelsen 16/6 2020 slöts ett nytt ettårigt avtal med 
samma privata aktör som bedrivit ställplatsverksamheten under 2019, enligt 
beslutet ska förvaltningen genomföra en utvärdering av den gångna säsongen 
2020 och redovisa för Kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Marie Eriksson med tillhörande 
bilagor, 2020-11-25. 

Godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 

Gatu- och parkchef Marie Eriksson och teknik och servicechef Jan Bernhardsson 
föredrar ärendet. 

Kerstin Gustafsson (M) yrkar på följande tillägg: 

Samma information som ges till kommunstyrelsen delges myndighetsnämnden. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Protokollsanteckning 

1. Godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 

2. Samma information delges myndighetsnämnden. 

Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) lämnar in följande 
protokollsanteckning: 

Bjärepartiet anser att fortsatt husbilsuppställning skall avslutas i fortsättning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021 

Beskrivning av ärendet NSVA har inkommit med en önskan om tilläggsanslag i investeringsbudget VA 
för 2021. Jämte detta har nu Sydvatten fått in anbud för anläggandet av 
dricksvattenledning sträckan Ängelholm-Grevie Kyrkby och har till 
förvaltningen inkommit med prognos för utfall 2021 för kommunens del av 
investeringen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson med tillhörande bilagor, 
2020-11-25. 

Förvaltningens förslag Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning och utökning av 
investeringsbudgeten VA för 2021. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning och utökning av 
investeringsbudgeten VA för 2021. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§173 Dnr KS 000833/2020 - 350 

Konstverk i Grevie 

Beskrivning av ärendet Befintligt konstverk i Grevie har fått ett förfallet intryck med stort behov av 
underhåll. Förslag har tagits fram för att ersätta konstverket med ett nytt som 
placeras i banvallsområdet i Grevie. Det nya konstverket skapas av 
konstnärsparet Kraitz och placeras visuellt utmed cykelleden. Det skapas som 
en bänk med bronskatter. Den befintliga ytan iordningsställs så att den 
fortfarande kan användas för samvaro och rekreation. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson, 2020-11-20. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna nytt konstverk som placeras i banvallsområdet i Grevie. 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Deltar ej i beslut 

2. Åtgärderna med befintligt och nytt konstverk finansieras inom befintligt 
budget. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ordförande, Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna nytt konstverk som placeras i banvallsområdet i Grevie. 

2. Åtgärderna med befintligt och nytt konstverk finansieras inom befintligt 
budget. 

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

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-26 18 av 30 

KSau § 174 Dnr KS 000834/2020 - 350 

Avsiktsförklaring byggnadsvård av Lejongapstrappan 

Beskrivning av ärendet Lejongapstrappan i Båstad är i stort behov av renovering då trappan har skador 
med sättningar, sprickbildningar och betong som släpper. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Beslut 

Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med avsikt att bistå kommunen 
med medfinansiering och råd för att kunna bevara och med god 
kulturbyggnadsvård renovera trappan. 

En avsiktsförklaring är framtagen mellan kommunen och föreningen 
Lejongapstrappan för att beskriva planering och finansiering för att genomföra 
renoveringen. Föreningen har som ambition att genom donationer, bidrag mm 
kunna medfinansiera renoveringen med upp till 3 mil-joner. 

I kommunens investeringsplan för 2023 är det avsatt 3 miljoner. Renovering av 
trappan är kostnadsbedömd till totalt 3-6 miljoner. 

Tjänsteskrivelse från teknik och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 
bilagor, 2020-11-17. 

Godkänna avsiktsförklaringen med föreningen Lejongapstrappan för 
renovering av Lejongapstrappan. 

Teknik och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ordförande, Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna avsiktsförklaringen med föreningen Lejongapstrappan för 
renovering av Lejongapstrappan. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§175 Dnr KS 000096/2020 - 903 

Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet I december 2019 initierades ett ärende om översyn av den politiska 
organisationen. Översynen har behandlat organisationsstrukturen och 
villkoren för förtroendevalda, då dessa tillsammans skapar förutsättningar för 
förtroendevalda att verka. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkanden 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till förslag på förändringar som tagits 
fram av partiernas gruppledare och beretts av kommunstyrelsen. Det slutgiltiga 
förslaget har varit föremål för remiss till partierna och berörda nämnder. 

Ärendet innehåller 15 beslutspunkter och öppnar upp för fortsatt arbete under 
2021 för att skapa goda förutsättningar under mandatperioden 2022-2026. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilagor, 2020-22-
15. 

Kanslichef Olof Nilsson föredrar ärendet. 

Ordförande, Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) yrkar på följande 
ändring: 

Punkt 2 i förvaltningens förslag flyttas ner till punkt 8 i förvaltningens förslag. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. En socialnämnd, bestående av fem ledamöter och lika många ersättare 
inrättas, den 1 april 2021. Socialnämnden övertar kommunstyrelsens ansvar 
som socialnämnd (ej försörjningsstöd). 
a. Från ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande. 
b. Val till socialnämnden bereds av valberedningen och beslutas i 
kommunfullmäktige senast i mars 2021. 
c. Ordförande uppbär årsarvode motsvarande 10%. 
e. Förslag till nytt reglemente och förändring av andra styrdokument beslutas 
senast i mars 2021. 

2. Flyttad till punkt 8. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun, 
forts. 

3. Kommunfullmäktige inrättar nytt förtroendeuppdrag som andre vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och 
myndighetsnämnden. 
a. Uppdraget träder i kraft den 1 april 2021 och val äger rum senast vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i mars .. 
b. Presidiernas roll specificeras genom arbetsordningar som antas innan 
utgången av mars 2021. 

4. Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsen och nämnderna skrivs 
fram och beslutas innan utgången av mars 2021. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott övertar förhandlingsutskottets uppgifter 
från den 1 april 2021. 
a. Förslag till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas 
senast i mars 2021. 

6. Kommunfullmäktiges presidium blir beredande organ för fullmäktiges 
ansvarsprövning. 
a. Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras med ny paragraf under 
rubriken Presidiets uppgifter. Paragrafen lyder: 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 
Beredningen omfattar att: 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse 
samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks, 
- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag 
till beslutsmotivering, 
- lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning 
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt 
lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till 
motivering. 
b. Presidiets uppdrag att arbeta med villkor för förtroendevalda förtydligas. 
Förslag till förändring i kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas senast i 
mars 2021. 

7. Myndighetsnämnden byter namn till Miljö- och byggnadsnämnden den 1 
april 2021. 

usterandes si · naturer Utdra sbes rkande 
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Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun, 
forts. 

8. Förvaltningen får i uppdrag att utreda: 
a. Hur ärenden för den översiktliga fysiska planeringen och detaljplaner, samt 
planering inom områdena för bostadsförsörjning, mark, energi, miljö och 
naturvård kan beredas. 
b. Hur ärenden som handlar om arbetsmarknadsfrågor, folkhälsa, 
etableringsinsatser och integration kan beredas. 
c. Förslaget presenteras innan utgången av maj 2021. 
d. Ifall ansvaret för fritidsgårdar bör flyttas från kommunstyrelsen till 
utbildningsnämnden. 
9. Kommunstyrelsens råd utvärderas under 2021 och förslag till förändringar 
beslutas innan utgången av 2021. 
10. Ett utbildningspaket tas fram för förtroendevalda som är årligt 
återkommande. Utbildningen ska vara möjlig att ta del av digitalt och i 
efterhand. 
a. Utbildningspaketet bereds av kommunfullmäktiges presidium och beslutas i 
kommunfullmäktige under 2021. 
b. Nya förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till kortare utbildning. 
11. Uppdragsbeskrivning för gruppledare antas och gäller från och med 1 
januari 2021. 
a. Uppdrags beskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas 
senaste mars 2021. 
b. Uppdrags beskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas fram och 
beslutas under 2021. 
12. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram principer för hur 
mötesstrukturen kan utvecklas. Uppdraget genomförs tillsammans med 
kommunstyrelsens presidium och dialog sker med kommunens samlade 
presidier. 
a. Beslut av principer sker under 2021. 
13. En kommunikationsplan tas fram under 2021 för hur den politiska 
organisationen och politiska beslut ska nå ut till medborgarna. 
14. Index för kommunala arvoden knyts till riksdagsledamöter (95%) och 
gäller från och med mars 2021. 
a. Förslagets ekonomiska konsekvenser beräknas till 170 000 kronor och 
finansieras inom ram. 
15. Översyn av arvoden och tjänstgöringsgrad 
a. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med gruppledarna och 
fullmäktiges ordförande se över tjänstgöringsgrad och arvodesreglementet i sin 
helhet. 
b. Förslaget ska sändas ut på remiss senast oktober 2021 för beslut i december 
2021. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§176 Dnr KS 000722/2020 - 900 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning 

Beskrivning av ärendet I slutet av 2019 tecknade Båstads kommun ett nytt samverkansavtal med 18 
fackförbund där alla kommunens samverkansgrupper blev tillika 
skyddskommitteer. Ny samverkansavtalet innebär att arbetsmiljöfrågor 
hanteras närmare verksamheten. Samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal utgör grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
Båstads kommun. Uppföljningen av arbetsmiljöarbetet för 2019 blev kraftigt 
försenad pga. Coronapandemin. I normalfall hade alla samverkansgrupper 
besvarat enkäten under årets första månader. Nu blev det en utdragen process 
då enkäten först besvarades inför sommaren. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Båstad kommun har för 2020 hela 26 samverkansgrupper på tre olika nivåer i 
organisationen. Det är också första gången alla samverkansgrupper fått besvara 
en enkät i den form som nu görs årligen. Nu pågår ett strategiskt 
planeringsarbete för arbetsmiljöarbetet i alla 
verksamhetsområdesövergripande samverkansgrupper inför 2021. 
Verksamhetsområdeschefer planerar långsiktigt arbetsmiljöåret i sina 
respektive verksamhetsområden. 

Under det senaste året har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 
genomförts och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Nytt inslag i 
arbetsmiljöutbildningen fr.o.m. 2020 är att Försäkringskassan har deltagit och 
redogjort för sitt uppdrag. Vidare har alla samverkansgrupper under året 
genomgått en utbildning i nya samverkansavtalet samt man har genomfört 
workshops i att hålla arbetsplatsträffar för chefer. 

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer med tillhörande bilaga, 2020-11-
16. 

Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 läggs till 
handlingarna. 

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen besluta: 

Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 läggs till 
handlingarna. 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§177 DnrKS000741/2020-906 

Kommunstyrelsens nämndsbudget och nämndsplan 2021 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagens 6 kapitel 6 § ska nämnderna var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller verksamheten. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Från och med 2020 tar kommunfullmäktige ramar som förmedlas till 
nämnderna som i sin tur tar beslut om sin internbudget. Internbudgeten finns 
med som en integrerad del i varje nämndsplan. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner och utvecklingsstrateg Sari 
Bengtsson med tillhörande bilagor, 2020-11-19. 

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2021 som underlag för 
verksamhetsplanering 2021 inom nämndens verksamhetsområden. 

2. Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 

Ekonomichef Elisabet Edner och utvecklingsstrateg Sari Bengtsson föredrar 
ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2021 som underlag för 
verksamhetsplanering 2021 inom nämndens verksamhetsområden. 

2. Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§178 Dnr KS 000726/2019 - 900 

Policy för representation och gåvor 

Beskrivning av ärendet Denna policy anger den norm som gäller för representation, gåvor och 
uppvaktningar inom Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Policyn gäller för anställda och förtroendevalda i Båstads kommun. Som 
förtroendevald räknas samtliga aktiva ledamöter i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. Policyn gäller såväl inom som 
utanför Sveriges gränser. Samtliga anställda och förtroendevalda inom Båstads 
kommun ska ta del av denna policy. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-
11-23. 

Anta föreslagen policy för representation och gåvor för Båstads kommun. 

Ekonomichef Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta föreslagen policy för representation och gåvor för Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
individ och familj 

Beskrivning av ärendet Det har skett en översyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen 
gällande individ och familj och förvaltningen föreslår att den ändras enligt 
bilagt förslag. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson med tillhörande 
bilagor 2020-11-12, 

Förvaltningens förslag Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ 
och familj godkänns enligt bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ 
och familj godkänns enligt bilaga. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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26 av 30 

Beskrivning av ärendet Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Båstads kommuns biblioteksplan 
uppdateras genom den nya biblioteksplanen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Catharina Elofsson med tillhörande bilagor, 2020-11-10. 

Förvaltningens förslag Anta reviderad biblioteksplan. 

Föredragande Bibliotekschef Catharina Elofsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta reviderad biblioteksplan. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 181 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av 
bolagskoncern för Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Båstad kommun föreslås inrätta en bolagskoncern med ett moderbolag, Båstad 
Kommunhus AB. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse frånrådgivare Erik Lidberg med tillhörande bilagor, 2020-11-
13. 

Förvaltningens förslag 1. En bolagskoncern med moderbolaget Båstad Kommunhus AB bildas enligt 
den inriktning och förslag till ansvarsfördelning som framgår av utredningen 
samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern. 

Föredragande 

2. Båstad kommunhus AB får ett aktiekapital på 1.000.000 kronor 
3. Bilagd bolagsordning för Båstad Kommunhus AB godkänns. 
4. Styrelsen i Båstad Kommunhus AB utgörs av kommunstyrelsens presidium. 
5. Valnämnden uppdras att föreslå lekmannarevisor med ersättare till Båstad 
Kommunhus AB. 
6. Båstad Kommunhus AB får i uppdrag att: 

a. utse ägarrepresentanter för de delägda bolagen, vilka deltar på 
bolagsstämmor och ägarsamråd 
b. i övrigt utgöra kontakten mellan de delägda bolagen och Båstad kommun 
c. välja samma personer som är ordförande respektive vice ordförande i kom
munstyrelsen till ordförande respektive vice ordförande i Båstad Kommunhus 
AB 
d. välja kommundirektören till verkställande direktör (VD) i Båstad Kommun
hus AB 
e. under våren 2021 fortsätta processen med att ta fram en plan för överföring 
av Båstadhem AB till bolaget samt ta fram förslag till detaljorganisation för en 
gemensam fastighetsservice i ett helägt dotterbolag för fastighetsservice. I 
uppdraget ingår att ta fram förslag till hur organisationen ska utformas och 
vilka funktioner som ska finnas inom respektive verksamhet samt en detaljerad 
plan för genomförande. 
f. tillsammans med kommunens teknik- och servicechef och VD för Båstadhem 
beskriva förväntade effekter av samordning, genom relevanta nyckeltal och 
ekonomiska mått. 
g. lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå 
eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om 
behov föreligger. 

7. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa koncernbildningen i enlighet 
med redovisat förslag. 

Rådgivare Erik Lid berg, teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vd för 
Båstadhem AB Lisbeth Nilsson. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Yrkanden 

Beslut 

KSau § 181 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av 
bolagskoncern för Båstads kommun, forts. 

Ordförande, Kerstin Gustafsson (M) och Ingela Stefansson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. En bolagskoncern med moderbolaget Båstad Kommunhus AB bildas enligt 
den inriktning och förslag till ansvarsfördelning som framgår av utredningen 
samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern. 
2. Båstad kommunhus AB får ett aktiekapital på 1.000.000 kronor 
3. Bilagd bolagsordning för Båstad Kommunhus AB godkänns. 
4. Styrelsen i Båstad Kommunhus AB utgörs av kommunstyrelsens presidium. 
5. Valnämnden uppdras att föreslå lekmannarevisor med ersättare till Båstad 
Kommunhus AB. 
6. Båstad Kommunhus AB får i uppdrag att: 

a. utse ägarrepresentanter för de delägda bolagen, vilka deltar på 
bolagsstämmor och ägarsamråd 
b. i övrigt utgöra kontakten mellan de delägda bolagen och Båstad kommun 
c. välja samma personer som är ordförande respektive vice ordförande i kom
munstyrelsen till ordförande respektive vice ordförande i Båstad Kommunhus 
AB 
d. välja kommundirektören till verkställande direktör (VD) i Båstad Kommun
hus AB 
e. under våren 2021 fortsätta processen med att ta fram en plan för överföring 
av Båstadhem AB till bolaget samt ta fram förslag till detaljorganisation för en 
gemensam fastighetsservice i ett helägt dotterbolag för fastighetsservice. I 
uppdraget ingår att ta fram förslag till hur organisationen ska utformas och 
vilka funktioner som ska finnas inom respektive verksamhet samt en detaljerad 
plan för genomförande. 
f. tillsammans med kommunens teknik- och servicechef och VD för Båstadhem 
beskriva förväntade effekter av samordning, genom relevanta nyckeltal och 
ekonomiska mått. 
g. lämna förslag om bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå 
eventuella förändringar av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om 
behov föreligger. 

7. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa koncernbildningen i enlighet 
med redovisat förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 183 Dnr KS 000711/2020 - 350 

Avtal om anläggningsarrende gällande del av Badhusparken 1 

Beskrivning av ärendet Arrendeavtalet upplåter en markyta om 36 kvm, som ger Båstad tennis och 
hotell AB möjlighet att iordningställa marken och uppföra en konstnärlig 
utsmyckning på platsen. Hotellbolaget står för samtliga kostnader kopplade till 
uppförandet av verket, samt ansvarar för och bekostar drift och underhåll av 
den upplåtna marken. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Avtalstiden för arrendet uppgår till 25 år och upphör därefter automatiskt att 
gälla vid arrende-tidens slut. Ambitionen är dock att plasten ska vara så väl 
vald, att avtalet kan omförhandlas och förlängas efter avtalstidens slut. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson med tillhörande 
bilaga, 2020-11-25. 

Godkänna till skrivelsen bilagt förslag på arrendeavtal, som reglerar 
markupplåtelsen mellan Båstads kommun och Båstad Tennis och Hotell AB 
gällande del av Badhusparken 1. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna till skrivelsen bilagt förslag på arrendeavtal, som reglerar 
markupplåtelsen mellan Båstads kommun och Båstad Tennis och Hotell AB 
gällande del av Badhusparken 1. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


