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KSau § 184 Dnr KS 000010/2020 -100 

Val av justeringsperson 

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

Beslut 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S). 

3. Protokollsjusteringen äger rum den 18 december kl. 13:00. 

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

Yrkanden Ordförande yrkar att följande informationsärenden läggs till dagordningen: 

Kommunfullmäktiges beslut om nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin 
Johansson 

Användning av munskydd, vård- och omsorgschef Christin Johansson 

Arbetssättet med självskattning med anledning av Covid-19, vård- och 
omsorgschef Christin Johansson 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dagordningen godkänns med 
följande tillägg: 

Kommunfullmäktiges beslut om nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin 
Johansson 

Användning av munskydd, vård- och omsorgschef Christin Johansson 

Arbetssättet med självskattning med anledning av Covid-19, vård- och 
omsorgschef Christin Johansson 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Detaljplan för Båstad 109:143 m.fl, vann laga kraft 1 december 2011. En 
utbyggnad enligt detaljplan innebär att gator inom planområdet kommer att 
anläggas. Gatorna är till största del belägna inom så kalla kvartersmark och det 
åligger fastighetsägaren att bygga ut infrastruktur i enlighet med gällande 
detaljplan. Namnkommitten anser att gator som omfattas av detaljplan bör 
namnsättas - även om gatorna ej är planlagda som allmän plats GATA till 
exempel. I samband med utbyggnad behövs därmed två nya gatunamn 
fastställas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, 2020-12-07. 

Förvaltningens förslag De nya gatorna inom detaljplan 16:41, Båstad 109:143 m.fl. i Båstad, ska ha 
gatunamnen Hyllebäcksvägen samt Genvägen. 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

De nya gatorna inom detaljplan 16:41, Båstad 109:143 m.fl. i Båstad, ska ha 
gatunamnen Hyllebäcksvägen samt Genvägen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2020-12-07 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Namnkommitten via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000895/2020-300 
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Namnsättning av nya gator inom detaljplan 1641, Båstad 109:143 m.fl. i Bå
stad, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de nya gatorna inom detaljplan 1641, Båstad 
109:144 m.fl. i Båstad, ska ha gatunamnen Hyllebäcksvägen samt Genvägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Båstad 109:143 m.fl, vann laga kraft 1 december 2011. En utbyggnad enligt detalj
plan innebär att gator inom planområdet kommer att anläggas. Gatorna är till största del belägna 
inom så kalla kvartersmark och det åligger fastighetsägaren att bygga ut infrastruktur i enlighet 
med gällande detaljplan. Namnkommitten anser att gator som omfattas av detaljplan bör namn
sättas - även om gatorna ej är planlagda som allmän plats GATA till exempel. I samband med 
utbyggnad behövs därmed två nya gatunamn fastställas. 



2 (3) 

Fastighetsreglering enligt detaljplan är genomförd och nästa steg blir att bygga ut infrastruktur. 
Genom att namnsätta gator underlättar det för blåljusmyndigheter, allmänhet, posten med flera 
att hitta/lokalisera sig. 

Namnkommitten har samrått med Föreningen Gamla Båstad och även gett exploatör möjlighet 
att framföra synpunkter. Olika gatunamn har föreslagits och diskuterats. Bland annat har Före
ningen Gamla Båstad (genom Tomas) berättat att eldrött duväppel (även kallat Pigeon=engels
kans ord för duva) har odlats här. Vidare jämför Föreningen Gamla Båstad området med andra 
fastigheter i anslutning till Tarravägen och anser att gatan inom kvartersmark inte nödvändigt
vis behöver namnsättas men anser att Hyllebäcksvägen är ett bra namnval. 

Kommunens namnkommitte anser att Hyllebäcksvägen är ett lämpligt gatunamn med hänsyn 
till kopplingen till området och Hylle bäcken som rinner strax söder om den nya bostads bebyg
gelsen inom planområdet. 

Vidare föreslår namnkommitten att lokalgata samt "gångslingan" genom NATUR i öster får nam
net Genvägen. Syftet med att namnsätta och skylta den gatan är att tillgängliggöra och upp
muntra allmänheten att ta sig mellan Tarravägen vidare till Hagalundsgatan. 

Utdrag ur detaljplan 1641 inkl föreslagna gatunamn 

Vidare bedömer namnkommitten att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ort
namnssed och stavning enligt svenska stavningsregler. 



Namnkommitten genom 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen, Helene Steinlein 
Samhällsbyggnad / Geodata 
Teknik- och service/ trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon samt 
gatu- och parkchef, Marie Eriksson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

3 (3) 
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KSau § 187 Dnr KS 000896/2020 - 300 

Svar på remiss från NVSKK (Nordvästra Skånes 
kustvattenkommitte) om höjd avgift 

Beskrivning av ärendet Styrelsen i Nordvästskånes kustvattenkommitte, NVSKK, har beslutat att skicka 
ut ett förslag till medlemmarna gällande justering av avgifterna till 
kontrollprogrammet. 2016 klubbades ett reviderat förslag av 
kontrollprogrammet igenom. December 2019 löpte första avtalstiden ut för 
kontrollprogrammet och man beslutade att upphandla samma kontrollprogram 
igen på 2 + 2 + 1 år. Det nya avtalet landade på en högre kostnad än tidigare 
avtal men rymdes inom budgeten för den första avtalsperioden 2020-2021. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson med tillhörande 
bilaga, 2020-12-08. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen lämnar följande svar till styrelsen i Nordvästskånes 
kustvattenkommitte: 

Föredragande 

Beslut 

- Provtagningen enligt kontrollprogrammet ger värdefull data om havets status 
i Skälderviken och i södra Laholmsbukten. 
- Båstads kommun motsätter sig den föreslagna kostnadsökningen och vill att 
styrelsen anpassar provtagningens omfattning till vad som ryms inom befintlig 
budget. 
- Båstads kommun vill att styrelsen undersöker möjligheten att kommunerna 
upphör med provtagningen och överlämnar ansvaret till staten när nuvarande 
kontrollprogram upphör 2024. 

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen lämna följande 
svar till styrelsen i Nordvästskånes kustvattenkommitte: 

- Provtagningen enligt kontrollprogrammet ger värdefull data om havets status 
i Skälderviken och i södra Laholmsbukten. 
- Båstads kommun motsätter sig den föreslagna kostnadsökningen och vill att 
styrelsen anpassar provtagningens omfattning till vad som ryms inom befintlig 
budget. 
- Båstads kommun vill att styrelsen undersöker möjligheten att kommunerna 
upphör med provtagningen och överlämnar ansvaret till staten när nuvarande 
kontrollprogram upphör 2024. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau § 188 Dnr KS 000902/2020 - 200 

Ändring av villkor, Exploateringsavtal med option för Sunnan 
10 m.fl. 

Beskrivning av ärendet Företrädare för Båstad Sunnan Fastighets AB har inkommit till teknik och 
service med en ansökan om uppskov från skyldigheten att; den 21 januari 2021 
ha ansökt om bygglov i enlighet med§ 7.1 i upprättat exploateringsavtal med 
option. Behovet av uppskov grundar sig i en pågående förhandling kring 
överlåtelse av bolaget Båstad Sunnan Fastighets AB. Exploatören önskar att 
tidpunkten för skyldigheten att ansöka om bygg-lov för hyresrätterna flyttas 
från den 21 januari 2021 till den 21 juli 2021, dvs 6 månader. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Teknik och service har berett ansökan och formulerat förevarande förslag till 
beslut med hän-syn till de fördelar som följer med en överlåtelse av Båstad 
Sunnan Fastighets AB till en aktör som har för avsikt att både bebygga området 
och överta de åtaganden som följer av upprättat exploateringsavtal. Kommunen 
och den aktör som slutligen bygger bostäder inom området har ett flertal 
praktiska frågor att hantera i ett utbyggnadsskede och med föreslaget uppskov 
ges parterna möjlighet att synkronisera projekteringen i vissa, kritiska delar, 
innan ansökan om bygglov görs. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist med tillhörande 
bilaga, 2020-12-08. 

Medge Båstad Sunnan Fastighets AB uppskov om 6 månader avseende 
skyldighet att söka bygglov,§ 7.1 i exploateringsavtal med option för Sunnan 10 
m.fl., innebärande att exploatören istället för den 21 januari 2021 ska ha 
inkommit med ansökan om bygglov senast den 21 juli 2021. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Medge Båstad Sunnan Fastighets AB uppskov om 6 månader avseende 
skyldighet att söka bygglov,§ 7.1 i exploateringsavtal med option för Sunnan 10 
m.fl., innebärande att exploatören istället för den 21 januari 2021 ska ha 
inkommit med ansökan om bygglov senast den 21 juli 2021. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Torekov Båtsällskap (TBSS) har inkommit med skrivelse 2020-09-17 där man 
ansöker om tillfällig sänkning av arrendeavgiften för TBSS till Båstads kommun. 
TBSS hänvisar till minskade intäkter, motsvarande 144 tkr, för minskat antal 
gästande båtar under sommaren 2020 kopplat till pandemin. TBSS äskar att få 
sänkt arrendeavgift med motsvarande belopp på 144 tkr för att kunna fortsätta 
utveckla och driva hamnen på ett önskvärt sätt. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-
12-09. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen avslår Torekov Båtsällskap äskande om minskning av 
arrendeavgift. 

Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen avslår Torekov Båtsällskap äskande om minskning av 
arrendeavgift. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KSau§190 Dnr KS 000898/2020 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 
stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Beslut 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens an-svarsområde för 2021. Varje verksamhetsområde har 
fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar av kontrollmoment för den 
verksamhet som faller under kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2021 är upprättat i enlighet med 
förslaget till tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-
12-09. 

Förslag till intern kontrollplan 2021 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Ekonomichef Elisabet Ed ner föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Förslag till intern kontrollplan 2021 för verksamheter under 
kommunstyrelsens ansvar godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Grevie GIK inkom 6 november med en ansöka om bidrag till VA
anläggningsavgiften till deras nybyggnation av en inomhushall för padelspel. 
Grevie GIK vill lyfta att man anser att taxa inte ska beräknas att motsvara 7 
lägenheten när de har anslutit två toaletter och är ansluten på dagvatten
ledningen. Man lyfter fram att man inte har omklädningsrum eller duschrum 
samt att man tycker en rimlig anslutningsavgift hade varit ca 80 tkr vilket 
ungefärligt skulle motsvara anslutningsavgifter för två lägenheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner med tillhörande bilaga, 2020-
12-09. 

Förvaltningens förslag Avslå Grevie GIKs bidragsansökan till anläggningsavgift för padelhall. 

Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Bo Wendt (BP) och Inge Henriksson (BP) yrkar följande: 

Bjärepartiet anser att Grevie GIK skall beviljas ett bidrag på 197000 kr så att 
deras avgift för anläggningsavgift blir 80 000 kr. 

Föreningen har som vi förstår byggt en padelhall på drygt 1000 kvm med 
endast 2 WC och inget kök eller pentry .. Anläggningen har klassats i 
samma grupp som butiker, hotell ,industri ,sporthall där varje påbörjad 
yta på 150 kvm BTA räknas som en lägenhet. 

På så sett räknas anläggningen som 7 lägenheter vilket är helt orimligt 
utifrån belastningssynpunkt. 

Anläggningsavgiften måste därför sänkas lämpligen med ett bidrag från va 
kollektivets konto för anläggningsavgifter. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Avslå Grevie GIKs bidragsansökan till anläggningsavgift för padelhall. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Dnr KS 000456/2020 - 412 

Sida 

11 av 12 

Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB 

Beskrivning av ärendet Den 26 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige i Båstad beslut om köp av 
andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm 
Helsingborg Airport. Som en del i detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av 
kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och 
Båstad. Avtalet reglerar kommunernas ägande av ägarbolaget Ängelholm 
Helsingborgs flygplats Holding AB och deras inbördes förhållande samt deras 
gemensamma styrning av ägarbolaget och indirekt flygplatsbolaget Ängelholms 
Flygplats AB. Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i 
Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv 
som då skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska kunna ske behöver 
överlåtelsen av aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och ett 
nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det tidigare. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall med 
tillhörande bilaga, 2020-12-03. 

Förvaltningens förslag 1. Godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv. 

2. Godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats 
Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och 
med den 1 mars 2021. 

3. Det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021. 

Yrkande Kerstin Gustafsson (M) och Inge Henriksson (BP) yrkar att punkt 2 lämnas över 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

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

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv. 

2. Lämna över punkt 2 till kommunstyrelsens utan förslag till beslut. 

3. Det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs 
flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-17 

Dnr KS 000009/2020 -100 

I nformationsärenden 

Beskrivning av ärendet A. Program för tillgänglighet och delaktighet, utvecklingsledare Jessica 
Arvidsson 

8, Elevprognoser, vuxenutbildningen, t.f. bildningschefEwa Nilsson 

Sida 

12 av 12 

C, Kommunfullmäktiges beslut om nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin 
Johansson 

D, Användning av munskydd, vård- och omsorgschef Christin Johansson 

E, Arbetssättet med självskattning med anledning av Covid-19, vård- och 
omsorgschef Christin Johansson 

usterandes si naturer 


