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KS § 253 Dnr KS 000888/2019 - 900 

Val av justeringsperson 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 

3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 11december2020 kl. 10.00. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Godkännande av dagordningen 
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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 sekreteraren och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende - Byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola och 
revidering av investerings budget. 

Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende avseende turerna kring NSR och 
deras förra VD. 

Bo Wendt (BP) ställer en fråga där han önskar information avseende 
smittspridningen av covid-19 och huruvida man kan specificera var 
i kommunen smittan finns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 255 Dnr KS 000593/2016 - 200 

Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av 
bolagskoncern för Båstads kommun 

7 av45 

Båstad kommuns föreslås inrätta en bolagskoncern med ett moderbolag, 
Båstad Kommunhus AB. Båstads kommun har tillsammans med sitt helägda 
bolag Båstadhem AB uppdragit åt KPMG att genomföra en utredning över 
konsekvenserna av att förvalta kommunens verksamhetsfastigheter utifrån 
olika organisatoriska lösningar. Frågan om vem som ska äga och förvalta 
kommunens verksamhetsfastigheter har diskuterats ett antal år. En utredning 
av Fasticon gjordes redan 2009-2010 där frågan om förutsättningar för 
samordnad fastighetsförvaltning utreddes. Det finns även en intern utredning 
från 2018, av kommunens teknik- och servicechef, som visar på behovet av ett 
helhetsperspektiv avseende fastighetsförvaltning av verksamhetslokaler. 
Båstadhem AB har, via ett förvaltningsavtal, förvaltat kommunens 
fastighets bestånd. 

Tjänsteskrivelse från rådgivare Erik Lidberg 2020-11-13, med tillhörande 
bilagor. 

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 
kommunstyrelsen till ordförande respektive vice ordförande i Båstad 
Kommunhus AB. 
d. välja kommundirektören till verkställande direktör (VD) i Båstad 
Kommunhus AB. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 

Konsult Eva-Marianne Nilsson föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L), Thomas Nerd (S), Kerstin Gustafsson (M) och Ingela 
Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Uno Johansson (C): Bifall med följande ändring: Styrelsen i Båstad Kommunhus 
AB utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta förslag. Därefter ställer han proposition på 
Uno Johanssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit 
detta yrkande. 

Där det står Valnämnden under punkt 5 i beslutet ska det istället stå 
Valberedningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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5. Valberedningen 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 
kommunstyrelsen till ordförande respektive vice ordförande i Båstad 
Kommunhus AB. 

d. välja kommundirektören till verkställande direktör (VD) i Båstad 
Kommunhus 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 koncern bildningen i 
enlighet med redovisat förslag. 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig Centerpartiet. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KS § 256 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. 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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2020-11-15, med tillhörande 
bilagor. 

Arbetsutskottets förslag 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, l: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. 
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. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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a. Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras med ny paragrafunder 
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. 
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. Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas 
senaste mars 2021. 
b. Uppdrags beskrivning för samtliga förtroendeuppdrag arbetas fram och 
beslutas under 2021. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. En socialnämnd, bestående av fem ledamöter och lika många ersättare 
inrättas, den 1april2021. Socialnämnden övertar kommunstyrelsens 
ansvar som socialnämnd (ej försörjningsstöd). 

a. Från ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande, l: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. 

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. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 

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. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer 



Li1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 

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. 

14 av45 

a. Uppdragsbeskrivning för samtliga årsarvoderade förtroendeuppdrag antas 
senaste mars 2021. 

b. Uppdragsbeskrivning 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 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 257 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

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. 

Sida 

15 av 45 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson 2020-11-25, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi fastställs. 

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

Yrkande Ingela Stefansson (S), Birgitte Dahlin (L), Kerstin Gustafsson (M) och 
Ebba Krumlinde (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Notering Den del i bilagan där turistskatt nämns ska omformuleras innan 
kommunfullmäktige beslutar i ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förslag till besöksnärings- och evenemangsstrategi fastställs. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 

KS § 258 Dnr KS 000396/2019 - 315 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad 
- Beslut om granskning 

16 av 45 

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 kvm). 

Underlag till bes! u tet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla N ermark 2 0 2 0-11-16, med 
tillhörande bilagor. 

Arbetsutskottets 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. 
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. 

Föredragande Planarkitekt Camilla N ermark, planchef Olof Sellden och samhällsbyggnadschef 
Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Proposition 

Bo Wendt (BP): Detaljplanen ska omarbetas i enlighet med den inskickade 
bilagan från Bjärepartiet. 

Uno Johansson (C): Återremiss för att omarbeta detaljplanen i enlighet med 
följande skäl: Föreslagna byggnader är för höga i förhållande till sin omgivning. 

Ordförande ställer först proposition på huruvida kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. Därefter ställer han proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Bo Wendts yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2020-12-08 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

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

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

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson fM) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Ninni Markow (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Birgitte Dahlin fL) 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 

Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

17 av 45 

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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Yrkande detaljplanen för Båtsmannen 5 mfl 
. ~20 -12- 0 B V 

Dnr&Lj~t?;rJ.f?} .f. ~ 
~ q ,.;) ............. . ······· ··· '······· BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl: 

l .Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och 
påverkan på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att 
påverkas negativt av den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen då det kommer att dominera sin 
omgivning visuellt och exploateringsmässigt. 
Bortförklaringen för godkännande med att kvarteret ligger kollektiv trafiknära och bidrar till en 
angelägen kommunal och regional förtätning känns krystad och inte helt ärlig. 

2.Föreslagna byggnader är alldeles för höga ( 12,8 m som högst) i förhållande till sin omgivning 
och nocld1öjderna skall tas ner till samma nivå som Focushuset och cykel Svens hus. 
Lämpligast är att högst tillåta 2 våningar. 

3 Det käru1s som om exploatören lägger ribban för exploateringen och att kommunen bara skall 
köpa förslaget och utforma detaljplanen med de höga husen. Här är ett exempel där kommunen 
tidigt måste ha en egen uppfattning hur vi utformar planer i en känslig miljö i centrala Båstad. Här 
behövs mer samråd där politiken måste bli mer insatt och lägga mer tid på samråd med vår 
förvaltning. 

4. Av remissvaren framgår att förslaget har ett mycket stort motsånd från Båstadborna som satt sig 
in i förslaget. Många ställer sig bakom föreningen för gamla Båstads yttrande. 
Vi har aldrig sett ett så kompakt motsånd mot ett planförslag. 

5. Vi motsätter oss inte en lägre mer anpassad byggande med glastaket som kommer att bli en stor 
trivselfaktor för de boende. 

För Bjärepaitiet 
Bo Wendt 
Gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS 000396/2019-315 & Bl 9-246 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne 
län - Beslut om granskning 

Förslag till beslut 

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

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

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

BASTAO 

.-r. 

' -

I, 

Strandprom 
- ~aden 

\ - v 
25 . 2 

V 

Backahill Båtsmannen 6 AB inkom den 19 mars 2019 med en förfrågan om planbesked avse
ende åts nnen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. Intressenten ansökte om att ändra 

7J7 
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gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation av seniorbostäder samt underjor
diskt parkeringsgarage. 

Marken omfattas idag av detaljplan 1434 som vann laga kraft den 9 oktober 1987 och är kort 
sammanfattat planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB) i högst 1 1/z plan. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ny de
taljplan samt att sända ut planförslag på samråd, bilaga 1. 

Planförslag (daterat 2019-12-11) har varit utställt för samråd. Under planprocessen har ett 
flertal utredningar tagits fram. 

Planförslag håller nu på att omarbetas inför granskning. För att spara på både tid och resurser 
föreslår förvaltningen politiskt beslut om att sända ut nytt planförslag på granskning inom 
angivna riktlinjer istället för att färdig planbeskrivning inkl plankarta bilagts till tjänsteskri
velse och efterföljande beslut. 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut om att detaljplan för Båtsmannen 5 m.fl. fick ställas ut på samråd bevil
jades av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 134, bilaga 1. 

Ett planförslag har varit utsänt för samråd under från den 16 december 2019 till den16 febru
ari 2020. Under pågående planprocess har flera utredningar tagits fram. Bland annat en dag
vattenutredning (WSP, 2020-05-29), markmiljöteknisk utredning (WSP, 2020-02-28) samt en 
bullerutredning (Tyrens, 2019-11-26) för att bland annat säkerställa att marken är lämplig för 
det ändamål planförslaget möjliggör. 

Under samrådet har cirka SO skrivelser inkommit från bland annat från sakägare, Trafikverket, 
Länsstyrelsen samt andra människor som känner sig berörda av det planförslaget, bilaga 2. 

Kort sammanfattat handlar synpunkterna om den föreslagna bebyggelsens skala och volym i 
centrala Båstad. Länsstyrelsen framför bland annat att de vill se en konsekvensanalys om hur 
planförslaget kan komma att påverka riksintresse Kulturmiljövård. 

Exploatör har efter samrådet arbetat fram ett nytt utformningsförslag (skiss daterad den 1 
april 2020), bilaga 3. I det nya utformningsförslaget ingår inte fastigheten Båtsmannen 6 
längre. Detta utformningsförslag låg till grund för konsekvensanalysen gällande påverkan riks
intresse kulturmiljövård. 

Under hösten har intressenten arbetat fram ännu ett nytt utformningsförslag, daterat 
2020-11-09, bilaga 6. 

Aktuellt 
Under sommaren 2020 har en "Konsekvensanalys avseende kulturhistoriska värden och på
verkan på riksintresse för kulturmiljövård", Tengbom augusti 2020 (bilaga 4) tagits fram. I 
konsekvensanalysen konstateras att: "Konsekvensen av planförslaget (enligt skiss 2020-04-01) 
är att riksintresseområdet för kulturmiljövård kommer att påverkas negativt av att den nya be
byggelsen i kvarteret Båtsmannen visuellt och exploateringsmässigt dominerar sin omgivning.". 
Konsekvensanalysen redovisar även förlag på hur en ny bebyggelse skulle kunna utformas 
inom kvarteret för att på så sätt minska den negativa påverka på Riksintresse Kulturmiljövård. 

En avvägning inför granskning av detaljplanen har gjorts av samhällsbyggnad med anledning 
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av framtagen konsekvensanalys och andra faktorer som påverkar planförslaget. Den negativa 
konsekvensen på riksintresse Kulturmiljövård ska vägas mot de faktum att fastigheten är belä
gen kollektivtrafiknära, centralt i Båstad och bidrar till förtätning, att det är en kommunal och 
regional angelägenhet att hushålla med markresurser och därmed möjliggöra ett effektivt 
marknyttjande och nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Samhällsbyggnad har under hösten samrått både internt och med intressent. 

Sammanfattningsvis anser samhällsbyggnad att nedanstående riktlinjer ska vara vägledande 
vid justering av planförslag inför granskning: 

• Viktigast är utformning mot Köpmansgatan 
• Nockarna orienteras parallellt med Köpmansgatan - gärna framdragen gavel mot kors

ningen Köpmansgatan/Tennisvägen 
• Högsta byggnadshöjd mot Köpmansgatan - 6,0 m närmast Båtsmannen 6 och i övrigt 

8,2 m (takkupor ska ej ingå i beräkning av byggnadshöjd.) 
• Högsta nockhöjd mot Köpmansgatan 19,0 m.ö.h närmast Båtsmannen 6 och i övrigt 

kvarstår 24 m.ö.h (meter över havet) 
• Högsta nockhöjd mot Tennisvägen kvarstår enligt samrådsförslag, dvs 24 m.ö.h mot 

Tennisvägen i norr och 19 m.ö.h mot Tennisvägen i nordost 
• Högsta byggnadshöjd mot Tennisvägen i nordost - 6,0 m mot befintlig villa samt 8,2 m i 

övrigt (takkupor ska ej ingå i beräkning av byggnadshöjd) 
• Minsta takvinkel om 27 grader för byggnader mot gata (samma enligt samrådsförslag) 
• Terrasserad sockel för att byggnaden ska upplevas följa gatan - främst mot Köpmans

gatan 
• Glasparti som skapar genomsikt genom kvarteret mellan gatorna Köpmansgatan / 

Tennisvägen (dock svårt att styra med planbestämmelse men beskrivs i planbeskriv
ning) 

• Lokal-/ er för centrumverksamhet, minst 200 m2• 

• Entreer mot Köpmansgatan 
• Ingen glasad innergård då den är ett starkt främmande inslag i den befintliga miljön 
• Sammanhängande byggnadskropp inom fastigheten bedömer vi inte påverkar riksin

tresse kulturmiljö 

Se även bilaga 5 (skiss-justering av plankarta) . 

I dialogen mellan samhällsbyggnad och intressent har byggherre framfört att glastak är viktigt 
för genomförandet av deras koncept. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltning
en i uppdrag att arbeta fram ett nytt planförslag för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län och därefter sända ut det på granskning. 

Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad I Carina Ericsson 
Teknik & Service/ Jan Bernhardsson 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beslut om planbesked samt samråd, KS 2019-06-04 § 
2. Inkomna synpunkter under samråd, inkl karta 
3, Skiss på utformning, Backahill, 2020-04-01 

4 (4) 

4. PM Kulturmiljö - Konsekvensanalys avseende kulturhistoriska värden och påverkan på 
riksintresse för kulturmiljövård vid upprättande av ny detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad, Båstad kommun, Tengbom, augusti 2020 

5. Skiss - justering av plankarta inför granskning, 2020-10-28 
6. Uppdaterat utformningsförslag, Backahill 2020-11-09 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Sellden-planchef, Hanna Seger-översiktsplanerare 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 259 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000615/2020 - 300 

Sida 

18 av 45 

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. 
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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2020-11-16. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2020-11-16 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2020-855 
KS 615/2020-300 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - solcellspark mellan Förslövs station och 
Åkagårdens golfklubb 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 

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 
industri verksamheter. 

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. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhälls byggnadschef 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 



Samråd har skett med: 
planchef Olof Sellden 

Bilagor: 
Medborgarförslag, inkommit 2020-09-01 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
samhallsbyggnad@bastad.se 

2 (2) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.11.24 



ljlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 260 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000351/2020 - 350 

Utvärdering av ställplats för husbilar på Prästliden 2019 
och 2020 

Sida 

19 av 45 

Beskrivning av ärendet Under senare år har husbilsturismen i Sverige ökat, vilket medfört ett ökat 
behov av lämpliga ställ platser 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. Båstads kommun 
tecknade därför 2019 ett ettårigt avtal om markupplåtelse för 
ställplatsverksamhet 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. 

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

Arbetsutskottets förslag 1. Godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 
2. Samma information delges myndighetsnämnden. 

Föredragande Gatu- och parkchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Protokollsanteckning Bo Wendt (BP): Bjärepartiet anser att en fortsatt husbilsuppställning på 
Prästliden ska avslutas i fortsättningen. Hans Grönqvist (BP) ställer sig inte 
bakom denna protokollsanteckning. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 

2. Samma information delges myndighetsnämnden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 

Handläggare: Marie Eriksson 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Dnr: KS 000351/2020 (Tidigare KS 000619/2017-350) 

Utvärdring ställ platser för husbilar på Prästliden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att godkänna utvärderingen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (3) 

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

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 efterföl
jande utvärdering av säsongen presenterades som en informationspunkt för Kommunstyrelsen 
under senhösten 2019. 

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

De punkter som enligt beslutet ska beaktas vid utvärdering är: 
• Ekonomisk redovisning 
• Beläggningsgrad 
• Ev. rapporterade klagomåls-/störningsärenden direkt kopplade till 

ställ platsen 
• Renhållning och skötsel av ytan 
• Ev. tillsynsrapporter ska redovisas i samband med utvärderingen (Miljö

förvaltning & Räddningstjänst) 

Man bör ta i beaktan att resultatet av utvärderingen inte kan ge en fullständig bild av hur ställ
platsverksamheten fungerat 2020. Eftersom ställplatsverksamheten endast var i drift 26/6-
22/7. 

Bakgrund 

I Båstad har det fram till 2019 inte funnits någon centralt placerad ställ plats för husbilar. Präst
liden har dock haft en parkeringsyta för husbilar (fordon klass Il). Gällande regelverk för den 
aktuella ytan har fram till 2019 medgivit parkering av husbilar, men inte någon form av cam-



2 (3) 

ping, vilket parkeringen automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Därför har 
den aktuella ytan under tidigare år varit föremål för olovlig övernattning i form av camping 
med både husvagn, tält, men fram för allt med husbil. 

Avtalet för 2019 slöts under en tidsperiod på ett år, då kommunen aldrig tidigare upplåtit mark 
med syfte att bedriva ställplatsverksamhet valdes en kort avtalstid. Intentionen var att under 
ett år prova formatet på upplåtelseformen för att sedan sluta ett nytt flerårigt avtal, under för
utsättning att den aktuella säsongen fallit väl ut för de båda avtalsparterna. Syftet med en 
längre upplåtelseperiod, var att möjliggöra för arrendatorn att göra investeringar i kvalitetshö
jande åtgärder så som skyltning, tillfartsvägar och betalsystem för ställ platsen. 

Resultatet av utvärderingen 2019 var positivt och med utvärderingen som grund, tecknade 
förvaltningen i början av 2020 ett nytt 5-årigt avtal med den privata aktören. 

Ställplatser räknas enligt Plan och Bygglagen som camping. Det krävs därför bygglov för att 
kunna bedriva ställplatsverksamhet. Den privata aktören lämnade in en lovansökan för peri
oden 2020-2026 gällande tillfälligt säsongslov för den aktuella ytan. Lovansökan väckte upp
märksamhet hos närboende och handläggande tjänsteman på bygglovsavdelningen valde att 
lyfta ärendet till Myndighetsnämnden. Ett flertal synpunkter från närboende inkom under 
bygglovprocessen och efter beslut i Myndighetsnämnd och Kommunstyrelse, upphävdes det 
redan tecknade femårsavtalet och ett nytt ettårigt avtal för 2020 tecknades, med krav på efter
följande utvärdering enl. ovan nämnda punkter. 

Aktuellt 

Ekonomisk redovisning 

Parkeringsautomat (Cale) 5580 kr 
Telefonparkering (Parkster) 8304 kr 

Totalsumma: 13884 kr 

Beläggningsgrad 

Baserat på antalet registrerade betalningar har ställ platsen haft 88st gästnätter. 
Beläggningen på ytan varit jämförbar med tidigare år. 

Ev. rapporterade klagomåls-/störningsärenden direkt kopplade till ställplatsen 

Det finns inga formella klagomåls-/störningsärenden rapporterade till Miljöavdelning
en. 
Det finns diarieförda synpunkter från allmänheten gällande ställplatsen. 
Det har förekommit ett antal mail och telefonsamtal till både arrendator och tjänste
män från ett fåtal närboende som varit drivande gällande upphävande av bygglovet. 
Närboende har överklagat Kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Förvalt
ningen har genom Teknik & Servicechef Jan Bernhardsson svarat på föreläggandet från 
Förvaltningsrätten. 
Bygglovet har även det överklagats till Länsstyrelsen av närboende, Länsstyrelsen 
upphävde bygglovsbeslutet 22/7-20. 

De vanligast förekommande synpunkterna som inkommit, är synpunkter om platsens lämplig
het för att bedriva ställplatsverksamhet. Närboende anser att det upplåtna området tar för stor 



3 (3) 

yta i anspråk samt att ytans topografi innebär allt för stor insyn på de närboendes fastigheter. 
Vidare klagar de närboende på störande ljud från ställ platsen, samt att ställ platsen är förful
ande. Ställplatsen anses inte är lämpligt placerad utmed en av Båstads in-/utfartsleder. Föru
tom synpunkter kopplade till estetik och ytans utbredning, har synpunkter framförts gällande 
trafiksäkerhet, då med fokus på de risker som ställplatsens gäster utsätts för, då ytan saknar 
fysiska hinder mot vägområdet. Man framför även att ytan inte kan anses lämplig som ställ
plats, baserat på det buller som den intilliggande vägen medför. 

Renhållning och skötsel av ytan 
Ytan har under den tid som arrendatorn haft ställ platsen i drift skött sitt åttagande gällande 
gräsklippning, renhållning och sop hantering helt utan anmärkning. 

Ev. tillsynsrapporter från Miljö-förvaltning & Räddningstjänst 
Det finns inga tillsynsrapporter från Miljöförvaltning och Räddningstjänst att redovisa. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 

2020 faller inte inom ramen för ett "normal år" då det skiljer sig på flertalet punkter från tidi
gare år. Båstad påverkades av rådande pandemi då samtliga av de årligen återkommande ar
rangemangen som är utmärkande för kommunen i form av Tennis, Summer on och Kammar
musikfestival för att nämna några, blev inställda. 
Hur säsongen 2021 kommer att se ut är i dagsläget oklart, troligtvis kommer pandemin inne
bära utmaningar även under större delen av 2021. Man med högsannolikhet förutspå att se
mestrandet inom Sverige kommer att vara högt även under 2021. Att kunna erbjuda centralt 
belägna ställplatser för husbilar, är positivt för Båstads kommun som besöksdestination och 
som varumärke. 

Marie Eriksson 
Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utvärdering av ställplatsverksamhet, Prästliden 2019 
Utvärdering av ställplatsverksamhet, Prästliden 2020 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-12-08 20 av 45 

KS § 261 Dnr KS 000711/2020 - 350 

Avtal om anläggningsarrende gällande del av Badhusparken 1 

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. Avtalstiden för arrendet uppgår till 25 år och upphör 
därefter automatiskt att gälla vid arrendetidens 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 2020-11-25, 
med tillhörande bilaga. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-25 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000711/2020-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avtal om anläggningsarrende gällande del av Badhusparken 1 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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

Sammanfattning 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. 

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

Bakgrund 
Under hösten 2019 framförde hotellbolaget önskemål om att uppföra en konstnärlig utsmyck
ning på en lämplig plats i området vid Båstads hamn. Syftet med utsmyckningen var att för
sköna området, samtidigt som man önskade uppmärksamma Erik Paulssons långa entrepre
nörskap och hur han genom sitt engagemang bidragit till att utveckla Båstad och Bjäre halvön. 
Gustav Kraitz hade kontaktats för att formge och skapa utsmyckningen. 

Efter syn på plats i hamnen enades Gustav Kraitz, Lars Henningsson, Roger Larsson, Stellan 
Paulie och undertecknad att den aktuella ytan i Badhusparken var den placering som lämpades 
sig bäst för placeringen av verket. 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram förslag till arrendeavtal gällande markupplåtelse för del av Bad
husparken 1,(Se bilaga 1). Syftet med avtalet är att möjliggöra en konstnärlig utsmyckning, 
med tillhörande markanläggning i form av bågsatt gatstens beläggning och belysningspollare 
på platsen. 



2 (2) 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Marken upplåts avgiftsfritt till Båstad tennis och hotell AB, då konstverket är tillgängligt för 
allmänheten och syftar till att försköna omgivningarna. 

Marie Eriksson 
Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & Service 
Båstad tennis & hotell AB 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till Arrendeavtal, del av Badhusparken 1 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 



IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Proposition 

Protokollsanteckning 

Beslut 

2020-12-08 21av45 

KS § 262 Dnr KS 000833/2020 - 350 

Konstverk i Grevie 

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. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2020-11-20. 

1. Godkänna nytt konstverk som placeras i banvallsområdet i Grevie. 
2. Åtgärderna med befintligt och nytt konstverk finansieras inom befintligt 
budget. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Återremiss i enlighet med skälen i den inskickade bilagan 
från Bjärepartiet. 

Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C), Birgitte Dahlin (L) och 
Kerstin Gustafsson (M) : Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer först proposition på huruvida kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. Därefter finner han att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Johan Olsson Swanstein (M) och Kerstin Gustafsson (M): Medskick till 
förvaltningen om att ta med intentionen kring skyltning av Grevies 
järnvägshistoria för vidare utredning. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Yrkande konstverk i Grevie ~~~~~~::/ 
BP anser det angeläget och positivt att platsen vid den före detta 
stationen får en ansiktslyftning och ett minnesmärke .. 
Vi anser dock att vi för 300 tkr kan få så mycket 1ner än två katter 
på en bänk. 
Platsen är historisk och skulle kunna utformas som ett monument 
över det svårajärnvägsbygget över H-ås omkring 1885. Grevie är 
den högsta punkten på västkustbanan och här möttes tågen i mer 
än hundra år. Här växte Grevie stationsamhälle fram och NP 
startade sin verksamhet. Här kördes sommargäster i hästskjutsar 
till Torekov där badlivet startade. Här finns en fantastisk historia 
som skulle kunna berättas via ett antal skyltar och något med 
anknytning till järnvägen. 
Idag är platsen en lämplig och natulig rastplats på den fina 
cykelvägen på järnvägs banken. 

Vi föreslår återremiss på ärendet och att ett nytt förslag tas fram i 
samråd med vägföreningen i Grevie, Np Nilsson o Gunder 
Jönsson, Grevie Gik och Lindab. 

För B j ärepartiet 
Bo Wendt 
Gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-17 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000818/2020 

Offentlig konst i Grevie 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna nytt konstverk som placeras i 
banvallsområdet i Grevie. 

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

Sammanfattning 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 cy
kelleden. Det skapas som en bänk med bronskatter. 
Den befintliga ytan iordningsställs så att den fortfarande kan användas för samvaro och rekre
ation. 

Bakgrund 
Vid torgytan utmed Järnvägsgatan i Grevie finns ett konstverk som är skapat av Gustav Kraitz. 
Konstverket har ett stort behov av underhåll och fått ett förfallet intryck. 
Intilliggande markyta, träd och planteringar har också behov av underhåll. 
Förslag är att avveckla konstverket, återställa beläggning på markytan och klippa träd och 
planteringar så att ytan kan fortsätta att användas för samvaro och rekreation. 
Avveckling och iordningställa markytan, klippa träd och planteringar beräknas bli klart under 
2020. 

Bild: Bef konstverk på torget vid Järnvägsagatan. 



I det nya iordningsställda området vid banvallen placeras ett nytt konstverk av 
konstnärsparet Kraitz. 
Konstverket utformas som en granitbänk med katter i brons. 

2 (3) 

Placeringen planeras i dialog med konstnärsparet Kraitz så att konstverket blir visuellt från 
Järnvägsgatan och i närhet av den bevarade stödmuren av granit. 

Bild: Plan från området vid banvallen där nytt konstverk placeras. 

Bild: Princip nytt konstverk 
Konsekvenser av beslut 



Ekonomi 
Åtgärderna finansieras inom befintlig budget. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bildning och arbete 
Ekonomiavdelningen 

3 (3) 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg och kulturskolechef 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2020-12-08 22 av 45 

KS § 263 DnrKS000834/2020-350 

Avsiktsförklaring för renovering av Lejongapstrappan i Båstad 

Lejongapstrappan i Båstad är i stort behov av renovering då trappan har skador 
med sättningar, sprickbildningar och betong som släpper. 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 miljoner. 
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 2020-11-17, 
med tillhörande bilagor. 

Godkänna avsiktsförklaringen med föreningen Lejongapstrappan för 
renovering av Lejongapstrappan. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S), Uno Johansson (C), Ebba Krumlinde (C) och 
Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna avsiktsförklaringen med föreningen Lejongapstrappan för 
renovering av Lejongapstrappan. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000025/2018 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring för renovering av Lejongapstrappan i Båstad 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen med föreningen 
Lejongapstrappan för renovering av Lejongapstrappan. 

Sammanfattning av ärendet 
Lejongapstrappan i Båstad är i stort behov av renovering då trappan har skador med sättning
ar, sprickbildningar och betong som släpper. 
Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med avsikt att bistå kommunen med medfinan
siering 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 am
bition att genom donationer, bidrag mm kunna medfinansiera renoveringen med upp till 3 
miljoner. 
I kommunens investeringsplan för 2023 är det avsatt 3 miljoner. 
Renovering av trappan är kostnads bedömd till totalt 3-6 miljoner. 

Bakgrund 
Lejongapstrappan uppfördes runt 1900-talets början av Ludvig Nobel och Rudolf Abelin och 
anses vara ett viktigt inslag i Båstads historia. Trappan förbinder Ludvigs Nobels Alle med 
Strandpromenaden. 
Trappan är utförd i flera sektioner med vilplan mellan. Trapploppen delas av en bassäng med 
tillhörande springvatten. Trappan är utförd med en speciell grön pigmenterad betong. 
Trappan är av stort renoverings behov med sättningar i konstruktionen, betongen släpper med 
aktiv vittring av materialet. Sprickbildningar i betongen gör att ytvatten tränger in och ger 
frostsprängningar. Några mindre renoveringar är utförda genom åren med blandat resultat. 
På trappans högra sida finns en större blodbok som skuggar konstruktionen. Det är den delen 
av konstruktionen som är i visuellt sämst skick, med synliga sprickor och vittring. 
Det som krävs är en större planerad helhetsåtgärd för att kunna bevara trappan enligt det ur
sprungliga utseendet. 
I investeringsplanen för 2023 är det avsatt 3 miljoner kronor för renovering av trappan. 

Aktuellt 
Föreningen Lejongapstrappan bildades 2020 med målsättning att bevara Lejongapstrappan. 
Föreningen har för avsikt genom donationer och bidrag bistå kommunen med att medfinansi
era renoveringen av trappan. De ska också bistå med råd för utförandet. Föreningen har till
sammans med förvaltningen tagit fram en avsiktsförklaring för att reglera det fortsatta arbetet 
med att utföra renoveringen. Föreningen har som ambition att söka bidrag för fonder, stiftel
ser, företag och privata donatorer upp till 3 miljoner kronor 
För att kunna bestämma ambitionsnivån för trappans renovering krävs att en sakkunnig pro
jektör för kulturbyggnadsvård anlitas. Den tar fram ett förfrågningsunderlag för upphandling 
och en bygghandling för att kunna genomföra renoveringen. Kommunen kommer att söka 
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byggnadsvårdbidrag från Länsstyrelsen. För att inte förvärra skador på konstruktionen kom
mer kommunen att ta bort fuktbelastande vegetation under 2021 enligt projekteringens anvis
ningar. 
Under hösten 2021 ska ett avtal alternativt ett gåvobrev upprättas mellan kommunen och för
eningen som ska reglera och sätta villkor för föreningens medfinansiering och hur det fortsatta 
arbetet med renoveringen ska genomföras. 
Tidplanen är att projektering och ansökan av byggnadsvårdbidrag genomförs under 2021. 
Upphandling och uppstart av renoveringen utförs under 2022 och renoveringen slutförs 2023. 

Bedömning av den totala renoverings kostnaden är mellan 3-6 miljoner beroende på vilken 
ambition som beslutas. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Enligt avsiktsförklaringen ska föreningen Lejongapstrappan bistå med medfinansiering upp till 
3 miljoner för genomförandet av renoveringen. 
I kommunens investeringsplan för 2023 finns 3 miljoner avsatta. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avsiktsförklaring 
Tidplan 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-12-08 23 av 45 

KS § 264 Dnr KS 000760/2020 - 500 

Avfallstaxa 2021 

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

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

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

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 265 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000777 /2020 - 500 

Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes 
Renhållnings AB 

Sida 

24 av 45 

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 2020-10-20, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSR AB. 

Föredragande Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSR AB. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2020-12-08 25 av 45 

KS § 266 Dnr KS 000818/2020 - 500 

Omförde! ni ng och utökning av i nvesteri ngsbudget VA för 2021 

NSV A har inkommit med en önskan om tilläggsanslag i investerings budget 
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. 

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

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

Projektingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

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

usterandes si naturer 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-12-08 

KS § 267 Dnr KS 000809/2020 - 200 

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

26 av 45 

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. 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 2020-11-09, 
med tillhörande bilagor. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-09 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000809 /2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

1 (2) 

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. 

f 
I 

I 

I 
I 

I . 

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 berett fastighetsägarnas önskemål och anser inte att åtkomsten till bo
staden på Båstad Hagen 3 bör säkras genom upplåtelse av mark, främst på grund av att nytt
janderätten kommer att belasta en fastighet som kommunen har för avsikt att sälja. Det inne
bär en rådighetsinskränkning för kommande köpare och det medför en påtaglig risk för fram-
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tida intressekonflikter. En fastighetsreglering av det antal kvadratmeter mark som löser fas
tighetsägarnas åtkomst påverkar inte värdet eller nyttjandegraden av kommunens intillig
gande mark när den nya detaljplanen vunnit laga kraft. 
Teknik och service har med hänsyn till konsekvenserna av de olika möjligheterna att lösa situ
ationen upprättat ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering som fastig
hetsägarna godtagit. 
För överförd mark erlägger fastighetsägarna ersättning till kommunen om 499 kronor /kvm. 
Fullgörandet av överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har gjorts beroende av att 
påbörjad detaljplan vinner lag kraft. Båstads kommun ska ansöka om fastighets bildning för 
bildande av nya fastigheter inom planområdet, varigenom åtgärden som omfattas av föreva
rande överenskommelse utgör en liten del. 
Fastighetsägarna ska erlägga ersättning till kommunen för den del av förrättningen som omfat
tar mätning och utsättning av nya gränspunkter. Fastighetsägarna ska maximalt debiteras en 
kostnad om 15 000 kronor. 

Aktuellt 
Detaljplanearbetet för del av Båstad 109:2 (Vretvägen- Oleborgsvägen-Lyavägen) har varit ute 
för samråd och planeras att ställas ut för granskning under våren 2021. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt till kommunen om uppskattningsvis 17 500 
kronor. Erforderlig fastighets bildning kan generera en kostnad för kommunen som inte kan 
preciseras vid tillfälle för detta beslut. Den del av förrättningen som omfattar mätning och ut
sättning av nya gränspunkter är vad fastighetsägaren rimligen bör bekosta. Övriga kostnader i 
förrättningen är kopplade till övrigt genomförande av kommande detaljplan och är kommu
nens att bära. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Mats och Suzanne Einarsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för del av Båstad 
109:2. 

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 



LllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-12-08 

KS § 268 DnrKS000808/2020-200 

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

27 av 45 

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. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2020-11-12, 
med tillhörande bilaga. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-12 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000808/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

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

Förslag till beslut 

1 (2) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:4 7 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 
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Ett förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering har tagits fram och godkänts 
av fastighetsägarna. Genom denna överenskommelse möjliggörs fastighetsreglering av aktuellt 
markområde. Erforderlig lantmäteriförrättning bekostas av fastighetsägarna. 
Båstads kommun erhåller 390 kronor /kvm för överförd mark Värdet av marken motsvarar ett 
30 % korrigeringsvärde som baseras på befintliga markvärden i det geografiska området. Er
sättning ska erläggas till kommunen innan förrättningen vinner laga kraft. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för samhällsutvecklingen. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt för marken som överförs om uppskattnings
vis 58 500 kronor. Intäkten förväntas vara kommunen tillhanda andra halvåret 2021. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Fastighetsägarna, Daniel och Annika Axelsson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

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

Samråd har skett med: 
Avdelningen för samhällsbyggnad 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2020-12-08 28 av 45 

KS § 269 Dnr KS 000811/2020 - 200 

Köpeavtal för del av Slammarp 64:60 

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). 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 2020-11-12, 
med tillhörande bilagor. 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-12 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000811/2020 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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

Sammanfattning 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). 
Riksbyggen ekonomisk förening ska erlägga köpeskilling för marken som omfattas av köpeav
talet 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 efter
hand. 
En viktig förutsättning för köpets fullgörande är att projektet uppnår en tillfredställande för
säljningsgrad. 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. 
Vidare har det synliggjorts i köpeavtalet att markanvisningsavtal är ingånget och att det löper 
parallellt med villkoren för överlåtelse. Med andra ord regleras byggnadsskyldighet och avtal
de påföljder genom markanvisningsavtalet och inte genom köpeavtalet. 
Riksbyggen ekonomisk förening har identifierat att ett avtalsservitut måste tecknas för att 
säkra in och utfart för deras bostadsprojekt. Parterna är överens om formerna för detta servi
tut och det tecknas så snart påbörjad fastighets bildning genomförts och senast på tillträdesda
gen. Avtalsservitutet är nödvändigt då in och utfart är belägen i den del av fastigheten Båstad 
Slammarp 64:60 som genom köpeavtal kommer att överlåtas till Veidekke Villatomter AB. 
I ett senare skede kommer in och utfart, som är till nytta för både Vediekke och Riksbyggen att 
regleras till utförande och drift genom bildande av gemensamhetsanläggning. I avvaktan på 
gemensamhetsanläggning behöver Riksbyggen ges formell rätt att nyttja markområdet. 

Bakgrund 
Båstads kommun har genomfört en markanvisningstävling för det kommunala exploaterings
området Förslövs Ängar, varigenom Riksbyggen BONUM tillsammans med Veidekke Eiendom 
AB och Liljewall arkitekter vann möjligheten att teckna markanvisningsavtal med kommunen 
för en av de två byggrätter som tävlats ut. 

Aktuellt 
Riksbyggen ekonomisk förening har ansökt om bygglov i enlighet med uppställda villkor. Bygg
lovet handläggs av samhällsbyggnadskontoret och förväntas vara klart under december 2020. 



2 (2) 

Köpeavtal för resterande del av fastigheten Båstad Slammarp 64:60 har behandlats av kom
munstyrelsen den 11 november 2020. Lantmäteriförrättning pågår avseende avstyckning mm. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förevarande förslag till beslut är ytterligare ett steg i processen mot nybyggnation av en stor 
volym nya bostäder i Förslövs samhälle. Genom att teckna avtal om överlåtelse av aktuellt 
markområde uppfylls en viktig förutsättning för Riksbyggen ekonomisk förening att kunna 
fullfölja sin intention att bygga 45 lägenheter under konceptet BONUM, det vill säga bostäder 
för människor över 55 år. Upplåtelseformen är bostadsrätt. 
Varken bostadsrätter eller bostäder anpassade för en specifik målgrupp är vanligt 
förekommande i Förs lövs samhälle. Att tillföra sådana bostäder där det saknats skapar 
sannolikt en flyttkedja som är fördelaktig men möjliggör även inflyttning till orten. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga kända konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut säkrar en intäkt till kommunen för det överlåtna markområdet 
om 5 976 000 kronor kvartal 4, 2020. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. Riksbyggen Ekonomisk Förening, Theodor Alexandris 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Bjäre kraft Ek för., Bengt Henrysson 
5. Förslöv ga:3, Torben Persson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ingånget Markanvisningsavtal för Förslövs Ängar, fastigheten Båstad Slammarp 64:60, 

del av område 1. 
2. Upprättat förslag till köpeavtal för del av Båstad Slammarp 64:60. 

Samråd har skett med: 
Riksbyggen Ekonomisk Förening, Veidekke Villatomter AB, Lantmäterimyndigheten, Förslöv 
ga:3, avdelningen för samhällsbyggnad. 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 

KS § 270 Dnr KS 000766/2020 - 900 

Hemställan från AV Media Skåne -Antagande av tre nya 
medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 

29 av 45 

Beskrivning av ärendet Tre kommuner, Kristianstad, Hörby och Höör, har ansökt om medlemskap i 
Kommunalförbundet AV Media Skåne. Kommunalförbundets direktion har 
enhälligt fattat beslut om att godkänna dessa kommuners ansökan. 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till 
förbundsordningen, vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. 
Den nya förbundsordningen ska börja gälla från den 1januari2021. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 
förslag 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från skolexpert Margaretha Ekelund Svensson 2020-11-11, 
med tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-11-24. 

1. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta 
tre nya medlemmar, kommunerna Kristianstad, Hörby och Höör. 
2. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media om att godkänna 
ny förbundsordning enligt bilaga. 

Thomas Nerd (S) och Johan Olsson Swanstein (M): 
Bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta 
tre nya medlemmar, kommunerna Kristianstad, Hörby och Höör. 

2. Bifalla hemställan från Kommunalförbundet AV Media om att godkänna 
ny förbundsordning enligt bilaga. 

,/ justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 271 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000860/2020 - 700 

Svar på motion från Bjärepartiet- Mäta temperaturen 
på personalen på vård boendena 

Beskrivning av ärendet Bjärepartiet föreslår att man ska mäta temperatur på all personal vid 
arbetspassets början för att öka säkerheten på våra vård boenden. 

Sida 

30 av 45 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Christin Johansson 2020-11-30. 

Förvaltningens förslag Motionen avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[il] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och vård
och omsorgsnämndens 
förslag 

Beslut 

2020-12-08 

KS § 272 Dnr KS 000863/2020 - 905 

Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

31av45 

Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. 
Inför 2021 har maxtaxan justerats utifrån det nationellt beslutade beloppet. 
Avgifterna är till stora delar samstämmiga med avgifter för 2020, med en årlig 
uppräkning av beloppen. Förslaget baseras på lagstiftning samt analys av 
nuvarande taxor och användning av dessa samt omvärlds bevakning av 
närliggande kommuners avgiftsnivåer. 

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Lena Täringskog 2020-11-06, med 
tillhörande bilaga. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 
2020-11-23. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet 
till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2021. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lliJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 273 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000726/2019 - 900 

Policy för representation och gåvor 

Sida 

32 av 45 

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

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner 2020-11-23, med tillhörande 
bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta föreslagen policy för representation och gåvor för Båstads kommun. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Anta föreslagen policy för representation och gåvor för Båstads kommun. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 274 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000741/2020 - 906 

Kommunstyrelsens nämndsbudget och nämndsplan 2021 

Sida 

33 av 45 

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. 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. 

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

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2021 som underlag för 
verksamhetsplanering 2021 inom nämndens verksamhetsområden. 
2. Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 
3. Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens, 
utbildningsnämndens samt vård- och omsorgsnämndens 
nämndsplaner samt driftbudgetar enligt kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen godkänner nämndsplan 2021 som underlag för 
verksamhetsplanering 2021 inom nämndens verksamhetsområden. 
2. Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

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

2. Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 

3. Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens, 
utbildningsnämndens samt vård- och omsorgsnämndens 
nämndsplaner samt driftbudgetar enligt kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-14 

Handläggare: Sari Bengtsson, Elisabet Edner 

Dnr: KS 000741/2020-906 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Nämndsplan 2021 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1 (2) 

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

Kommunstyrelsen godkänner driftbudgeten för kommunstyrelsen 2021. 

Kommunstyrelsen har tagit del av myndighetsnämndens, utbildningsnämndens samt vård
och omsorgsnämndens nämndsplaner samt driftbudgetar enligt kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, kommunallagens 6 kapitel 1 §. 

Bakgrund 
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. 

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. 

Aktuellt 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom nämndspecifika delar, även avsnitt som är 
kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. 
Efter inledande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet 
med nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter 
och eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 
vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Uppföljning av nämndsplanen sker tertialvis i samband med tertialbokslut samt i samband 
med dialogmöten. Måluppfyllelsen mäts med olika indikatorer /mätvärden. 
Eventuella program och aktuella styrdokument följs upp samtidigt. 
Internkontrollplanen ingår som en del i nämndsplanen. 
Både indikatordokumentet och internkontroll planen kommer att finnas som separata bilagor 
till nämndsplanen. 

Ekonomi 
I Nämndsplanen ingår även en budgetdel med information om hur verksamheten ska 
finansieras. Den ekonomiska översikten innhåller kommunstyrelsens resutsfördelningen 
mellan de olika verksamhetsområdena. Översikten innehåller även föreslagna effektiviseringar 
och omprioriteringar. Kommunsstyrelsens investerings budget ligger med som en bilaga till 
nämndsplanen. 



Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, t.f. Chef Bildning och arbete 
Sari Bengtsson, Utvecklingsstrateg 
Elisabet Edner, Ekonomichef 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 
Bilaga med indikatorer 

Samråd har skett med: 
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknik- och Servicechef 
Ewa Nilsson, T.f. Chef Bildning och Arbete 
Christin Johansson, Vård och omsorgschef 
Lena Täringskog, chef Individ- och familjeomsorg 

2 (2) 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 275 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000167 /2019 - 900 

Revidering av Båstads kommuns biblioteksplan 

Sida 

34 av 45 

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 2020-11-10, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Anta reviderad biblioteksplan. 

Yrkande Ingela Stefansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Anta reviderad biblioteksplan. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 35 av 45 

KS § 276 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. Båstads 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. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 
Handläggare: Philipp Seuffer 

Dnr: KS 000722/2020 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Rapport av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 läggs till handlingarna 

Sammanfattning 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. Samver
kansgrupper, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal utgör grunden i det systematiska ar
betsmiljöarbetet 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. 
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 verksam
hetsområdesövergripande samverkansgrupper inför 2021. Verksamhetsområdeschefer plane
rar långsiktigt arbetsmiljöåret i sina respektive verksamhetsområden. 

Under de 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 samverkans
grupper under året genomgått en utbildning i nya samverkansavtalet samt man har genomfört 
workshops i att hålla arbetsplatsträffar för chefer. 

Aktuellt 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att undersöka hur samverkansarbetet fungerar i Båstads kommun. 

Sedan 2019 görs den årliga uppföljningen av samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbe
tet genom en webbenkät som skickades ut för 2019 verksamhetsområdesövergripande sam
verkansgrupper. Nytt för 2020 är att enkäten går ut till alla samverkansgrupper, både på verk
samhetsnivå och lokala samverkansgrupper. 

Philipp Seuffer, HR-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommundirektör 
VO-chefer 
HR-chef Philipp Seuffer 
Huvudskyddsombuden Ola Andersson, Ingrid Pihlsgård, Jan Nilsson och Jonas Appelgren 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 277 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 001159/2018 - 903 

Val av ledamot samt ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för tiden 2021-01-01- 2021-12-31 

Sida 

36 av 45 

Beskrivning av ärendet I enlighet med bifogad överenskommelse mellan Bjärepartiet och Centerpartiet 
2019-2022 ska kommunstyrelsen välja in en ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för nästkommande år. Under de år partierna inte har ordinarie 
plats är partiet, i enlighet med överenskommelsen, ersättare till det parti som 
har ordinarie plats. Därmed ska även en ny ersättare väljas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2020-11-25, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag 1. Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2021-01-01 - 2021-12-31 : Ebba Krumlinde (C). 
2. Följande person väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2021-01-01- 2021-12-31: Inge Henriksson (BP) . 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Följande person väljs till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2021-01-01- 2021-12-31: 

Ebba Krumlinde (C). 

2. Följande person väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för tiden 2021-01-01- 2021-12-31: 

Inge Henriksson (BP). 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 278 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000891/2019 - 900 

Kommunstyrelsens beslutslogg 

Sida 

37 av 45 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för december 2020 godkänns. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 38 av 45 

KS § 279 Dnr KS 000880/2019- 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

Beslut 

a). Ekonomirapport januari-oktober 2020 för Båstads kommun. 

b). Skrivelse - Samarbete beträffande skolutvecklingen i Båstads kommun. 

c). Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2020-11-12 -
Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden januari-oktober 2020. 

d). Beslut från länsstyrelsen angående lokala föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
spridningen av covid-19. · 

e) . Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 - Ekonomisk 
månadsuppföljning januari-oktober 2020 samt utökat uppföljningsnyckeltal. 

f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23 - Rapport 
utifrån Lumells genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads 
kommun. 

g) . Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-30 
- Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset. 

h) . Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 

KS § 280 DnrKS000887/2019-900 

Anmälda delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Dödsboanmälan 2020-08-05. 

b). Delegationsbeslut- Ekonomichefen 2020-11-19. 

c). Delegationsbeslut - Ekonomichefen 2020-11-20. 

Sida 

39 av 45 

d). Ordförandebeslut 2020-12-01- Julklapp till Båstads kommuns an~tällda. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 40 av 45 

KS § 281 Dnr KS 000823/2020 - 700 

Nämndsplan och internbudget för 2021 för sociala utskottet, 
kommunstyrelsen 

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. Sociala utskottet tillhör kommunstyrelsens nämnd 
och är därmed en del av kommunstyrelsens nämndsplan. Nämndsplanen 
innehåller även internbudget enlig fastställd rambudget utifrån 
kommunfullmäktiges beslut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från IoF-chef Lena Täringskog 2020-11-16, med tillhörande 
bilaga. 

Socialutskottets förslag Fastställa nämndsplan och internbudget i de delar som omfattar individ
och familjeomsorgens verksamhet med ändring enligt följande yrkande: 
Skrivningen under rubriken Socialutskottet på sidan 7 i nämndsplanen ska 
ändras då ansvaret över kommunens individ- och familjeomsorg ytterst 
ligger på kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Fastställa nämndsplan och internbudget i de delar som omfattar individ
och familjeomsorgens verksamhet med ändring enligt följande yrkande: 
Skrivningen under rubriken Socialutskottet på sidan 7 i nämndsplanen ska 
ändras då ansvaret över kommunens individ- och familjeomsorg ytterst 
ligger på kommunstyrelsen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-16 

Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000823/2020-700 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Till: Sociala utskottet 

Nämndsplan och internbudget för 2021 för sociala utskottet, kommun
styrelsen 

Förslag til I beslut 

Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att fastställa nämnds
plan och internbudget i de delar som omfattar individ- och familjeomsorgens verksamhet. 

Sammanfattning 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. Sociala utskottet till
hör kommunstyrelsens nämnd och är därmed en del av kommunstyrelsens nämndsplan. 

Bakgrund 
Den föreslagna nämndsplanen innehåller förutom specifika delar för individ och familjeomsor
gen, även avsnitt som är kommunövergripande och gemensamma för alla nämnder. Efter inle
dande ord av ordföranden beskrivs kommunens styrmodell kortfattat samt syftet med 
nämndsplanen. Därefter följer redogörelse för nämndens organisation och verksamheter och 
eventuella större ändringar inför det kommande året. Utifrån omvärldsanalyser beskrivs 
nämndens utmaningar. Under avsnittet Kommunfullmäktiges inriktningsmål finns de nio 
kommunfullmäktigemål som ligger till grund för nämndernas strategiska och taktiska insatser 
vilka i sin tur beskrivs i avsnittet Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Uppföljning av nämndsplanen sker vid delårsrapport och årsredovisning. Måluppfyllelsen 
mäts med olika indikatorer /mätvärden. Internkontroll planen ingår som en del i nämndspla
nen och kommer upp som ett ärende till december månads socialutskott. Både indikatordoku
mentet och internkontrollplanen kommer att finnas som separata bilagor till nämndsplanen. 

Ekonomi 
Nämndsplanen innehåller även internbudget enlig fasställd rambudget utifrån 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutet ska expedieras till: 
Socialutskottets ordförande och ledamöter 
Verksamhetsområdeschef Christin Johansson 
Avdelningschef Lena Täringskog 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: Utkast till nämndsplan samt utkast indikatorer 



Ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2020-12-08 

KS § 282 Dnr KS 000616/2020 - 901 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
gällande individ- och familjeomsorgen 

41av45 

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

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson 2020-11-12, 
med tillhörande bilagor. 

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

Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

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

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-11-12 
Handläggare: Lena Täringskog 

Dnr: KS 000616/2020 - 901 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande individ 
och familj 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

IOF-chef Lena Tärringskog 

Beslutet ska expedieras till : 
Kansli 
Individ och familj 

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



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 42 av 45 

KS § 283 Dnr KS 000890/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet Till detta sammanträde redovisas följande informationsärenden: 

Beslut 

a). Årlig uppföljning av kommunens lönehantering (Philipp Seuffer/Carl Suwe). 

b). Uppföljning avseende smittskyddskontroller av serveringsställen 
(Roger Larsson - Skriftlig information). 

c). Plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande 
vuxenutbildningen (Ewa Nilsson - Skriftlig information). 

d). Återkoppling avseende Båstads kommuns beslut om förberedande arbete 
inför att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 
(Ewa Nilsson - Skriftlig information). 

e) . Kommundirektören informerar. 

f) . Information avseende smittspridningen av covid-19 och huruvida man kan 
specificera var i kommunen smittan finns. Bo Wendt (BP) ställer frågan på 
sammanträdet, vård- och omsorgschef Christin Johansson svarar. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-08 

KS § 284 Dnr KS 000584/2019 - 600 

Byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola och 
revidering av investeringsbudget 

43 av 45 

Beskrivning av ärendet Program och förslag till budget för nybyggnation av Västra Karups skola och 
förskola beslutades av kommunstyrelsen 2019-09-11. I beslutet föreslogs en 
sammanlagd budget på 131 mkr som var baserad på kostnadsbedömning 
framtagen utifrån programhandlingen. Kostnadsbedömningen var baserad på 
2019 års kostnadsläge och byggnationen som en totalentreprenad. Under 2020 
har förberedande arbete utförts för att kunna ha idrottshallen i drift under 
byggnationen av den nya skolan samt för att klara sluttiden för entreprenaden. 
Arbetena som genomfördes är nytt teknikrum med installationer för el, värme, 
vatten mm för att kunna försörja idrottshallen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Notering 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och 
ekonomichef Elisabet Edner 2020-12-04. 

1. Att finansiering av investeringen för byggnationen av Västra Karups skola 
F-6 och förskola hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2022 med ökning av 
2022 med 6 mkr. 

2. Att finansiering av investeringen för renovering av idrottshall för Västra 
Karups skola hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2022 med ökning 
av 2022 med 6,5 mkr. 

3. Att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom 
beslutad investeringsbudget för 2021, plan 2022 och plan 2023 med 12,5 mkr. 

4. Att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom 
beslutad investeringsbudget för 2021 med budgetöverdraget för 2020 som är 
i senaste prognos 5,7 mkr. Detta utförs i samband med bokslut för 2020. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S), Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): 
Bifall till förvaltningens förslag. 

Bjärepartiet deltar inte i beslutet. 

Forts. på nästa sida. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2020-12-08 44 av 45 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Att finansiering av investeringen för byggnationen av Västra Karups skola 
F-6 och förskola hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2022 med 
ökning av 2022 med 6 mkr. 

2. Att finansiering av investeringen för renovering av idrottshall för Västra 
Karups skola hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2022 med ökning 
av 2022 med 6,5 mkr. 

3. Att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom 
beslutad investeringsbudget för 2021, plan 2022 och plan 2023 med 12,5 
mkr. 

4. Att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom 
beslutad investerings budget för 2021 med budgetöverdraget för 2020 som 
är i senaste prognos 5, 7 mkr. Detta utförs i samband med bokslut för 2020. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-12-04 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000584/2019 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola och 
revidering av investeringsbudget 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

att finansiering av investeringen för byggnationen av Västra Karups skola F-6 och 
förskola hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2022 med ökning av 2022 
med 6 mkr. 

1 (2) 

att finansiering av investeringen för renovering av idrottshall för Västra Karups skola 
hänskjuts till kommande budgetbeslut för 2022 med ökning av 2022 med 6,5 mkr. 

att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad 
investeringsbudget för 2021, plan 2022 och plan 2023 med 12,5 mkr. 

att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på omfördelning inom beslutad 
investeringsbudget för 2021 med budgetöverdraget för 2020 som är i senaste prognos 
5,7 mkr. Detta utförs i samband med bokslut för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Program och förslag till budget för nybyggnation av Västra Karups skola och förskola beslutades av 
Kommunstyrelsen 2019-09-11. 
I beslutet föreslogs en sammanlagd budget på 131 mkr som var baserad på kostnadsbedömning 
framtagen utifrån programhandlingen. 
Kostnadsbedömningen var baserad på 2019 års kostnadsläge och byggnationen som en 
totalentreprenad. 

Under 2020 har förberedande arbete utförts för att kunna ha idrottshallen i drift under byggnationen 
av den nya skolan samt för att klara sluttiden för entreprenaden. Arbetena som genomfördes är nytt 
teknik.rum med installationer för el, värme, vatten mm för att kunna försö1ja idrottshallen. 

Under våren 2020 utfördes projektering av förfrågningsunderlag för anbudsgivning av 
totalentreprenaden. 
Anbuden visade sig vara betydligt över antagen budget och en omarbetad förfrågningshandling togs 
fram för ny anbudsinfordran. Projektets omfattning förändrades med minskade ytor och val av andra 
konstruktioner och materialval vilket innebar att anbuden minskade med över 20 miljoner. 
Upphandling är genomförd och tilldelningsbeslut är lämnat till antagen entreprenör. 
Det föreligger avtalsspärr tills beslut om igångsättning är klart. 

Statt av byggnationen beräknas kring årsskiftet 2020-2021 och vara klar till sommaren 2022. 

I totalentreprenaden ingår inte renovering av idrottshallen som har underhållsbehov av tak och 
ombyggnad av takkonstruktion över omklädnadsdelen och entreerna. Omklädningsrummen har 
behov av nya ytskikt och en bättre verksamhetsanpassad planlösning. Idrottshallen har också behov 
att åtgärda krav ör akustik, ventilation, brandskydd och tillgänglighet. 



Tidplan 
Projektet är i fas med den beräknade tidplanen med färdigställande till höstterminen 2022. 

Ekonomi 

Enligt budgetbeslut för 2021 avseende nybyggnad av Västra Karups skola F-6 och förskola: 

År 2020 2021 2022 2023 

Budget 6 012 51 000 76 000 =Totalt 133 012 tkr 

Förslag till beslut av investeringsbudget för 2021 och plan 2022 avseende nybyggnad av 
Västra Karups skola F-6 och förskola: 

År 2020 2021 2022 2023 

Budget I 11 700 51 000 82 000 =Totalt 144 700 tkr 
prognos utfall 2020 

Förslag till beslut av investeringsbudget för plan 2022 avseende renovering av idrottshall för 
Västra Karups skola: 

År 2020 2021 2022 2023 

Budget 6 500 =Totalt 6 500 tkr 

Det totala utfallet för skatte- och medfinansierade investeringar för 2020 påverkar 2021. 
I bokslut för 2020 hanteras begärda överflyttningar från 2020 till 2021. 

2 (2) 

Senaste prognos för skatte- och medfinansierade investeringar visar avvikelse i budgetöverdrag på 
5, 7 mkr jämfört med budget för 2020. 
Detta innebär att andra projekt budgeterade för 2021 kommer att behöva strykas eller flyttas fram i 
tidsplanen. 

Investerings budget för 2021 förändras inte för nybyggnad av Västra Karups skola. 
I investeringsplanen för 2022 behövs ytterligare 6 miljoner för nybyggnad av Västra Karups skola 
och 6,5 miljoner för renovering av idrottshallen. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och Servicechef 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 

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

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



IJ1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 285 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

Dnr KS 000905/2020 - 500 

Väckt ärende - NSR 

Sida 

45 av 45 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet avseende turerna 
kring NSR och deras förra VD. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 


