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ANSLAGSBEVIS 

Justerat protokoll har tillkännagivits genom anslag. 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2023-01-18 till och med 2023-02-09 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
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Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2023-01-10 

KS § 1Dnr KS 000912/2022 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 2Dnr KS 000913/2022 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS§3DnrKS000914/2022-900 
Informationsärenden 

KS § 4Dnr KS 000906/2022 - 901 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS § 5Dnr KS 000959/2022 - 300 

Protokoll 

Ändring av Plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt 
tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD 

KS § 6Dnr KS 000958/2022 - 900 
Ändrad timtaxa för räddningstjänsten i Båstads kommun 

KS § 7Dnr KS 000957 /2022 - 900 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i 
Båstads kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

KS § 8Dnr KS 000924/2022 - 200 
Avtal om markoption Västra Karup 1:99 

KS § 9Dnr KS 000909/2022 - 300 
Beslut om planbesked för del av Perstorp 3:71, Torekov 

KS § 10 Dnr KS 000860/2022 - 900 
Översyn av kommunala råd 

KS § 11 Dnr KS 000558/2021 - 700 
Svar på medborgarförslag - Hjärtstartare på platser med bemanning 
dygnet runt 

KS § 12 Dnr KS 000901/2022 - 900 
Delgivningar 

KS § 13 Dnr KS 000915/2022 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS§14 DnrKS000929/2022-903 
Val av ledamöter (5) till kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 
2023-2026 

KS § 15 Dnr KS 000930/2022 - 903 
Val av ersättare (5) till kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 
2023-2026 

KS § 16 Dnr KS 000931/2022 - 903 
Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 
2023-2026 

KS § 17 Dnr KS 000932/2022 - 903 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden 
2023-2026 
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KS § 18 Dnr KS 000933/2022 - 903 
Val av ledamöter (5) till kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS§19 DnrKS000934/2022-903 
Val av ersättare (3) till kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 20 Dnr KS 000935/2022 - 903 
Val av ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 21 Dnr KS 000936/2022 - 903 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 22 Dnr KS 000937 /2022 - 903 
Val av ledamöter (5) till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 23 Dnr KS 000938/2022 - 903 
Val av ersättare (3) till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 24 Dnr KS 000939 /2022 - 903 
Val av ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 25 Dnr KS 000940/2022 - 903 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 26 Dnr KS 000559 /2022 - 903 
Val av ledamöter (2) till Stiftelsen John Wulffs donationsfond för 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 27 Dnr KS 000006/2023 - 903 
Val av ersättare (2) till Stiftelsen John Wulffs donationsfond för 
mandatperioden 2023-2026 

KS § 28 Dnr KS 000877 /2022 - 903 
Val av ombud (1) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB:s årsstämma från 
bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 2027 

KS § 29 Dnr KS 000010/2023 - 900 
Väckt ärende - Värmestugor och krisberedskap 

Protokoll 
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KS § 1 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000912/2022 - 900 

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

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

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 17 januari 2023 kl. 13.00 
på kommunkansliet. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

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. 
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KS § 2 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000913/2022 - 900 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Protokoll 

Extra ärende - Val av ersättare (2) till Stiftelsen John Wulffs donationsfond för 
mandatperioden 2023-2026. 

Väckt ärende - Värmestugor och krisberedskap. 

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. 
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KS § 3 

lnformationsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000914/2022 - 900 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande information: 

a). Båstads kommuns återkoppling på inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket (Philipp Seuffer, Katarina Sanden). 

b) . Medborgarlöfte 2023 mellan Båstads kommun och Polisen (Johan Olsson 
Swanstein, Christofer Thoren, Sara Merbom). 

c). Samverkansöverenskommelse 2023-2024 mellan Båstads kommun och 
Polisen (Johan Olsson Swanstein, Christofer Thoren, Sara Merbom). 

d). Kommundirektören informerar (Charlotte Rosenlund Sjövall). 

Protokoll 
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KS §4 Dnr KS 000906/2022 - 901 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Revidera delegationsordningen enligt liggande förslag. 

Protokoll 

2. Följande läggs till under anmärkning i punkten KS/P006: Kommundirektör 
ska samråda med KS au och HR-chef. 

3. Följande läggs till under anmärkning i punkten KS/P011: Omplacering av 
verksamhetschef ska ske i samråd med KS au. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommundirektören får i uppdrag att 
genomlysa samtliga reglementen och delegationsordningar för att tydliggöra 
roller och mandat. Kommundirektören har sett över delegationsordningen för 
kommunstyrelsen och föreslår ett antal förändringar enligt liggande förslag. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2022-12-09, med tillhörande 
bilagor. 

Arbetsutskottets förslag 
1. Revidera delegationsordningen enligt liggande förslag. 
2. Följande läggs till under anmärkning i punkten KS/P006: Kommundirektör 
ska samråda med KS au och HR-chef. 

Yrkanden 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag, med följande 
tillägg under punkten KS/P011: Omplacering av verksamhetschef ska ske i 
samråd med KS au. 

Bo Wendt (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Vid 
tillsättning av miljöchef ska samråd ske med miljö- och byggnadsnämndens 
presidium. 

Behandling av yrkanden 
Först ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Johan 
Olsson Swansteins tilläggsyrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen 
bifallit detsamma. Därefter ställs proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande 
varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. 
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KS § 5 Dnr KS 000959/2022 - 300 

Ändring av Plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och 
mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, 
IMD 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ändringarna i Plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster 
samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD, fastställs enligt bilaga. 

2. Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
PBL-taxan uppdateras för att bättre motsvara självkostnadsprincipen så att 
avgiften omfattar den tid som läggs ned i varje ärende. Samtidigt ändras 
gammal lagstiftning till nu gällande och mindre språkliga ändringar för att 
underlätta för läsaren och rätta ändringar såsom att 
samhällsbyggnadsutskottet ersatts av kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Plan- och bygglovtaxan (PBL-taxan) antogs av kommunfullmäktigen den 27 
april 2011, inför att den nya plan- och bygglagen trädde i kraft den 2 maj 
samma år, och har sedan reviderats 2012, 2018 och 2022. Ett beslut fattades 
av miljö- och byggnadsnämnden den 13 oktober 2022 att inte ändra till 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste taxemodell som är 
timbaserad istället för ytbaserad, utan istället uppdatera befintlig taxa så att 
den är aktuell. I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska 
beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög 2022-12-08, med 
tillhörande bilagor. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
1. Ändringarna i Plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster 
samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD, fastställs enligt bilaga. 
2. Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. 
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KS § 6 Dnr KS 000958/2022 - 900 

Ändrad timtaxa för räddningstjänsten i Båstads kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Protokoll 

1. Den föreslagna justerade taxan för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO), samt tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarlig och explosiv vara (LBE), antas enligt bilaga. 

2. Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) ska kommunen bedriva tillsyn. Räddningstjänsten får enligt 
5 kap. 4 § LSO föreskriva att en avgift ska betalas för tillsyn som föranletts av 
bestämmelserna i 2 kap. 2 §. Tim taxan ska vara enligt självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen. Under 2021 och 2022 har lagstiftningen för tillsyn 
och tillstånd förändrats och taxan bör justeras för att anpassas till dessa 
förändringar. 

I LSO har det blivit möjligt att ta betalt för hela tillsynsärendet. Tidigare var det 
enbart tillsyns besöket som ingick. Det har också kommit en ny föreskrift som 
tydligare anger vilka objekt som bör tillsynas. I LBE har kommit krav på att 
göra fler prövningar vid tillståndsansökan. 

Idag är grund priset 2 520 kr, beräknat på 840 kr /h och 3h totaltid. Då 
tillsynshandläggningen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid 
kan avgiften förändras. En tillsyn i totaltid tar i majoriteten av fallen längre än 
3h och har dyrare utgifter än 840 kr /h. 

Den föreslagna justerade taxan för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO), samt tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarlig och explosiv vara (LBE), antas enligt bilaga. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från räddningschef Pelle Pettersson 2022-08-23, med 
tillhörande bilaga. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
1. Den föreslagna justerade taxan för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor (LSO), samt tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarlig och explosiv vara (LBE), antas enligt bilaga. 
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Yrkanden 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till förvaltningens och miljö- och 
byggnadsnämndens förslag med följande tillägg: Ändringarna i taxan 
gäller från och med den 1 februari 2023. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Protokoll 

11 
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KS § 7 Dnr KS 000957/2022 - 900 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst i Båstads kommun enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Protokoll 

Det föreslagna handlingsprogrammet för både den förebyggande 
verksamheten enligt 3 kap. 3 § LSO (lag 2003:778 om skydd mot olyckor) och 
för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO, antas enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Båstads kommun ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten. 

1 januari 2021 började en reviderad lag om skydd mot olyckor (LSO) att gälla 
vilken gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
föreskriftsmöjlighet inom vissa områden. MSB beslutade 1 juni 2021 om en 
föreskrift med tillhörande allmänna råd om struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 
2021:1). Föreskriften innebar att nuvarande handlingsprogram behövde 
skrivas om. 

Handlingsprogrammet kan antingen skrivas som ett gemensamt 
handlingsprogram för den förebyggandeverksamheten och verksamheten för 
räddningstjänst eller som två separata handlingsprogram. Detta dokument är 
ett gemensamt handlingsprogram för Räddningstjänst och för förebyggande 
verksamhet enligt LSO. Detta handlingsprogram ska betraktas som ett 
kommunalt styrdokument och ska beskriva hur kommunen bedriver 
verksamheten för att leva upp till de nationella målen. 

Handlingsprogrammet har mellan 26 april 2022 och 27 maj 2022 sänts på 
samrådsremiss till berörda kommunala nämnder, bolag, 
räddningstjänstorganisationer, samt statliga och regionala myndigheter. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från räddningschef Pelle Pettersson 2022-08-23, med 
tillhörande bilagor. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag 
Det föreslagna handlingsprogrammet för både den förebyggande 
verksamheten enligt 3 kap. 3 § LSO (lag 2003:778 om skydd mot olyckor) och 
för räddningstjänst enligt 3 kap. 8 § LSO, antas enligt bilaga. 
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Behandling av yrkanden 

Protokoll 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens 
förslag. 

tv ~ 
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KS § 8 Dnr KS 000924/2022 - 200 

Avtal om markoption Västra Karup 1 :99 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna upprättat förslag till avtal om markoption för ca 11 027 kvm 
avseende fastigheten Västra Karup 1:99. 

Beskrivning av ärendet 
I Västra Karup finns ett ca 2,8 ha stort område som 1981 planlades för 
ändamålet "småindustri". I området finns etablerade verksamheter på två 
tomter mitt på området. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2022-12-09, 
med tillhörande bilagor. 

Arbetsutskottets förslag 
Godkänna upprättat förslag till avtal om markoption för ca 11 027 kvm 
avseende fastigheten Västra Karup 1:99. 

Behandling av yrkanden 

Protokoll 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

3V~" 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-12-12 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS000924/2022-200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avtal om markoption Västra Karup 1:99 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1 (2) 

Godkänna upprättat förslag till avtal om markoption för ca 11 027 kvm avseende fastigheten 
Västra Karup 1:99. 

Bakgrund 

I Västra Karup finns ett ca 2,8 ha stort område som 1981 planlades för ändamålet "små-indu
stri". I området finns etablerade verksamheter på två tomter mitt på området. 

Båstads kommun har fått en förfrågan om mark att etablera industri-radhus som ägarlokaler. 
Exploatören är BraLokaler som avser att bygga minst 20 stycken lokaler som upplåts som fri 
köpta. 
Ett avtal om markoption är framtaget med BraLokaler i bolag Christian Emanuelsson Invest AB 
som innebär att kommunen åtar sig under den tidsperioden som optionen löper reserverar 
området åt BraLokaler. 
Option på marken gäller för 9 månader efter att avtalet godkänts av kommunstyrelsen och kan 
förlängas med ytterligare tre månader. 
Verksamhetstomten mäter ca 11 027 kvm och avstyckas i samband med försäljning. 



2 (2) 

BraLokaler anlägger gata för att ansluta området och vatten och avlopp samt el är framdraget 
till området. 
Priset på marken uppgår till 100kr /kvadratmeter. 
I priset ingår inte anslutningsavgift för varken vatten-, avloppstjänster eller el. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Föreslagen försäljning är en del av genomförandet av upprättad detaljplan från 1981. Det är 
positivt att på verksamhetsområdet i Västra Karup etableras fler verksamheter. 

Ekonomi 
Försäljningen genrerar intäkter till kommunen om ca 1102 000 kronor. 
Intäkterna beräknas till kvaltal 4 2023. 

Teknik och service 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
BraLokaler 
Samhälls byggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till avtal om markoption. 
Karta 
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KS § 9 Dnr KS 000909/2022 - 300 

Beslut om planbesked för del av Perstorp 3:71, Torekov 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet förklaras vilande tills det att fördjupad översiktsplan för Torekov 
behandlat frågan om lokalisering av träningsanläggning för golf. 

2. Efter slutligt beslut i ärendet tas en avgift om 21 252 kr ut för handläggning 
av planbesked enligt taxa. Skulle sökande innan dess återkalla sin ansökan 
debiteras sökande för nedlagd tid enligt taxa. Faktura översänds separat. 

3. Beslutet får inte överklagas (plan- och bygglagen 13 kap 2 § 1st 2.). 

Beskrivning av ärendet 
Den 4 augusti 2022 inkom fastighetsägaren till Perstorp 3:71 med en ansökan 
om planbesked. Fastighetsägaren önskar planlägga den nordvästra delen av 
fastighet Perstorp 3:71 som ett träningsområde för Torekovs Golfklubb. I 
träningsområdet ingår träningsanläggning med tillhörande parkering, 
utslagsmatta samt putt/pitch/bunker i anslutning till föreslagen 
träningsanläggning. Åtgärden saknar stöd i gällande översiktsplan. För att 
möjliggöra en hållbar utveckling av Torekovs tätort bör frågan om var det är 
lämpligt att uppföra en golfträningsanläggning utredas inom ramarna för 
fördjupad översiktsplan för Torekov. Därför föreslår förvaltningen att ett 
beslut om planbesked för ny detaljplan för del av Perstorp 3:71 skjuts upp tills 
det att fördjupad översiktsplan för Torekov har behandlat frågan. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från planchef Klara Harmark-Peters 2022-12-09, med 
tillhörande bilagor. 

Arbetsutskottets förslag 
1. Ärendet förklaras vilande tills det att fördjupad översiktsplan för Torekov 
behandlat frågan om lokalisering av träningsanläggning för golf. 
2. Efter slutligt beslut i ärendet tas en avgift om 21 252 kr ut för handläggning 
av planbesked enligt taxa. Skulle sökande innan dess återkalla sin ansökan 
debiteras sökande för nedlagd tid enligt taxa. Faktura översänds separat. 
3. Beslutet får inte överklagas (plan- och bygglagen 13 kap 2 § 1st 2.). 

Behandling av yrkanden 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-12-12 

Handläggare: Klara Harmark-Peters 

Dnr: B 2022-000729 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsen 

Beslut om planbesked för ny detaljplan för del av Perstorp 3:71 

Förslag till beslut 

1 (10) 

• Ärendet förklaras vilande tills det att fördjupad översiktsplan för Torekov behandlat 
frågan om lokalisering av träningsanläggning för golf. 

Efter slutligt beslut i ärendet tas en avgift om 21 252 kronor ut för handläggning av planbesked 
enligt taxa. Skulle sökande innan dess återkalla sin ansökan debiteras sökande för nedlagd tid 
enligt taxa. Faktura översänds separat. 

Beslutet får inte överklagas (plan- och bygglagen 13 kap 2 § 1st 2.). 

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 augusti 2022 inkom fastighetsägaren till Perstorp 3:71 med en ansökan om planbesked. 
Fastighetsägaren önskar planlägga den nordvästra delen av fastighet Perstorp 3:71 som ett trä
ningsområde för Torekovs Golfklubb. I träningsområdet ingår träningsanläggning med tillhö
rande parkering, utslagsmatta samt putt/pitch/bunker i anslutning till föreslagen träningsan
läggning. Åtgärden saknar stöd i gällande översiktsplan. För att möjliggöra en hållbar utveckl
ing av Torekovs tätort bör frågan om var det är lämpligt att uppföra en golfträningsanläggning 
utredas inom ramarna för fördjupad översiktsplan för Torekov. Därför föreslår förvaltningen 
att ett beslut om planbesked för ny detaljplan för del av Perstorp 3:71 skjuts upp tills det att 
fördjupad översiktsplan för Torekov har behandlat frågan. 

Bakgrund 

Fastighetsägaren till Perstorp 3:71 inkom den 4 augusti 2022 med en ansökan om planbesked 
för den nordvästra delen Perstorp 3:71 i syfte att möjliggöra ett nytt träningsområde för Tore
kovs Golfklubb. Ärendet var komplett för handläggning den 16 augusti 2022. Bakgrunden till 
ansökan är att Torekovs Golfklubb önskar möjliggöra ny träningsanläggning i närhet till befint
lig golfanläggning då träningsytorna är mycket begränsade i dagsläget. Projektet omfattar en ca 
2000 m2 stor träningsanläggning för golfspelare med tillhörande 270 meter lång utslagsplats 
mot söder från anläggningen. 

Området som planansökan avser utgörs idag av ca 7 hektar jordbruksmark som används som 
betesmark. Området är beläget på landsbygden strax utanför Torekovs tätort ca 3 km nordöst 
om Torekovs hamn. Till Torekovs Golfklubb är det ca 1200 m. Till torget Lyckan i Båstad tätort 
är det ca 11 km fågelvägen. 
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Kartutsnitt över Torekov med omnejd 

I sin ansökan skriver sökande att Torekovs golfklubb idag har en begränsad yta för golfut
övande varpå det uppstått ett behov av att undersöka möjligheten att bygga en komplett året
runt träningsanläggning i befintlig golfanläggnings direkta närhet Sökande skriver att intent
ionen är att skapa en fullskalig, digitaliserad driving range under tak samt med utslagsmattor 
på gräs, Träningsanläggningen föreslås även tillskapa utrymmen för närspel såsom putt, chip, 
pitch och bunker samt ny parkeringsyta för upp till 30 bilar i anslutning till Råledsvägen, 

I sin ansökan lyfter fastighetsägaren även sin vilja att diskutera en framtida parkeringsyta vid 
korsningen vid befintlig busshållplats på väg 115 i syfte att se över möjligheten för besökare 
att resa kollektivt och samåka, Förvaltningen bedömer att bygglov kan sökas separat för sist
nämnd åtgärd vilket förmedlats till sökande. 
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• 
• • 

Skiss 1 från sökanden. Bild visar tilltänkt område för go[Janläggning med tillhörande funktioner 
på del av fastighet Perstorp 3:71. Gul heldragen linje visar möjlig planområdesgräns . 

• 
• • 

Skiss 2 från sökanden. Bild visar tilltänkt område för go[Janläggning med tillhörande funktioner 
på del av fastighet Perstorp 3: 71. Gul heldragen linje visar om rådesgränsen. Föreslagen parke
ringsyta föreslås utanför planområdesgränsen. 
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Bild från planbeskedsansölwn. Visar en exempelskiss på hur föreslagen golfanläggning skulle 
kunna se ut. 

Fastighet Perstorp 3:71 inklusive området som ansökan avser är inte planlagt sedan tidigare 
och berörs inte av några områdes bestämmelser. Området angränsar till bostads bebyggelse i 
väster (Skotgränd) och i norr av Råledsvägen och bostads bebyggelse på Bogsprötsgränd och 
Kabyssgränd. Lite drygt 700 meter från fastigheten ligger busshållplats "Råledsvägen" utmed 
Ängalagsvägen som trafikeras av regionbusslinje SOS, från och med den 11 december 2022 
även av regionbusslinje 502. 
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Översiktsplan ÖP2030 

I Båstads kommuns gällande översiktsplan ÖP2030 (hädanefter förkortat med "ÖP2030" i tex
ten) så finns bara generella utvecklingsstrategier framtagna för fastighet Perstorp 3:71. Hela 
fastigheten ligger på jordbruksmark inklusive delen som planbeskedsansökan avser. Marken 
utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. 

Den aktuella marken som ansökan avser är relativt flack till ytan och används idag som inhäg
nad betesmark. På marken finns en del berg i dagen vilket kan utgöra ett försvårande av att be
driva jordbruk på den aktuella delen av fastigheten. 

I miljöbalken 3 kap 4 § går det att utläsa att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsin
tressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. I ÖP2030 beskrivs att företräde ska ges till markanvänd
ning som värnar jordbruksmark och som möjliggör fortsatt jordbruk. Även andra näringar som 
bidrar till att skapa en hållbar utveckling på landsbygden uppmuntras. 

Förvaltningen anser att det finns ett visst allmänintresse av att möjliggöra ny träningsanlägg
ning i Torekov genom att besöksnäringen gynnas vilket kan leda till fler besökare, arbetstill
fällen och åretruntaktiviteter i och runt tätorten. 

Vid bedömning av lämpligheten att planlägga del av Perstorp 3:71 ska kommunen ta hänsyn 
till vilken markanvändning som området är mest lämpat för. I ÖP2030 anges i utvecklingsstra
tegin för Bebyggelse att besöksnäringen ska ges förutsättning att utvecklas i Torekov. Behovet 
av riktade utvecklingsinsatser för att uppnå detta är att identifiera strategier för bevarande och 
utveckling av tätorten. Utpekandet av strategier är i skrivande stund ett pågående arbete som 
ryms inom den fördjupande översiktsplan för Torekov som Båstads kommun nu håller på att ta 
fram. Den fördjupade översiktsplanen ska mer i detalj vägleda utvecklingen i Torekovs tätort. 
Den fördjupade översiktsplanen beräknas vara på samråd våren 2023 och ett beslut om anta
gande bedöms kunna ske under 2024. 

Riksintressen 

Perstorp 3:71 berörs av flera riksintressen som skyddas enligt hushållnings bestämmelserna i 3 
och 4 kap i miljöbalken. Åtgärder och exploateringsprojekt får inte riskera en betydande nega
tiv påverkan på ett riksintresse. 

Inom fastigheten, i nära anslutning till området som är föremål för ansökan, finns fornläm
ningar i form av övertorvad stensättning (Ll 987:292) samt ett 200x60 m stort område för 
boplats (L1987:279). Undersökningsstatus för dessa är okänd men de bedöms inte bli påver
kade av föreslagen exploatering. Flera andra fornlämningar finns inom fastigheten vilket tyder 
på att platsen varit en betydelsefull kulturbygd under lång tid. I övrigt så finns det inget skydd 
för kulturmiljövård inom fastigheten. 

Området berörs av riksintressena friluftsliv i 3 kap. 6 § miljöbalken, Rörligt friluftsliv i 4 kap 2 § 
miljöbalken samt Kustzon/högexploaterad kust i 4 kap. 4 § miljöbalken. 

fJb 
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Riksintresse Kustzon/högexploaterad kust innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden påtagligt skadas . En samlad be
dömning av värdena av riksintresset görs utifrån fyra aspekter: landskaps bild, strukturer och 
samband, områden och objekt samt friluftsliv och turism. Den golfanläggning som planansökan 
avser bedöms sammantaget förenlig med riksintresset. Åtgärden bedöms framförallt vara posi
tiv för turismen i Torekov. 

Området berörs av riksintresset friluftsliv i 3 kap. 6 § miljöbalken med områdesnamnet "FM 01 
Bjärekusten-Skälderviken". Området beskrivs i ÖP2030 som ett område med särskilt goda för
utsättningar för berikande aktiviteter som friluftsaktiviteter, upplevelser i natur och kulturmil
jöer. Riksintressets värden består bl.a. i en tilltalande landskaps bild, förekomst av bruknings
vägar, stigar samt tillgänglighet för människor att ta sig till och in i område,n. Perstorp 3:71 be
står av delvis öppen ängs- och betesmark omgärdat av en gammal stenmur längst Råledsvägen 
som successivt övergår i odlingsmark. I den södra delen av området som planansökan avser, 
finns även enbuskmark med bra hävd som pekats ut som värdefull av Jordbruksverket (Fält-ID 
SSF-CZD Perstorp) för sin växtlighet. I området har det även förekommit signalarter som i sig 
är särskilt skyddsvärda eller indikerar att området hyser höga naturvärden. I Jordbruksverkets 
bedömning så går det även att utläsa att det endast skett en liten omfattning av exploatering, 
förändring av bebyggelse samt markanvändning i landskapet historiskt. 

Föreslagen träningsanläggning bedöms kunna försämra tillgängligheten inom området och till 
angränsande områden eftersom marken riskerar att få en privatiserad karaktär, som begrän
sar möjligheten för andra människor som inte spelar golf att tillgodogöra sig området. Planom
rådet föreslås i nära anslutning till bostadsområde (Skotgränd) vilket sannolikt skulle medföra 
att delar av golfbanans utslags bana skulle behöva hägnas in med höga nät av skyddsskäl. Detta 
skulle kunna påverka den befintliga, öppna landskaps bilden på ett negativt sätt samt försvåra 
för människor att röra sig fritt inom området. 

En utslags bana skulle kunna skära av möjligheten för närmast boende att röra sig fritt i sitt 
närområde. En förutsättning för bevarande och utveckling av områdets värden beskrivs i 
ÖP2030 med att naturvärden vårdas och består. Föreslagen träningsanläggning kan även på
verka den skyddsvärda enbuskmarken som finns inom området där rangen föreslås. 
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Kartutsnitt visar enbuskmark markerat i gröntfrånjordbruksverket hemsida 

Perstorp 3:71 omfattas vidare även av riksintressena Rörligt friluftsliv i 4 kap 2 § miljöbalken 
och kustzon/högexploaterad kust. Inom områden med rörligt friluftsliv ska turismens och fri
luftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön. Viktigt här är att en föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar områ
denas natur- och kulturvärden. Utöver friluftslivet, då främst det rörliga, så ska även turismen 
beaktas vid bedömning av tillåtlighet av exploatering inom riksintressets gränser. 

Om fritidsaktivitet så menar länsstyrelsen att" den fritidsaktivitet som är lättast att kombinera 
med bevarandeintressena är det rörliga friluftslivet, d. v.s. strävande, bad, fiske och cykling. (Allt 
som inte kräver anläggningar eller avancerad utrustning.)" 

Förvaltningen gör bedömningen att föreslagen exploatering skulle kunna påverka det rörliga 
friluftslivets bevarandeintressen. Detta för att platsen i mångt och mycket blir privatiserad och 
därmed mer begränsad för friluftsliv som är oberoende av träningsfaciliteter eller annan ut
rustning. Vidare bedöms även åtgärden utgöra intrång på betesmark med potentiellt höga na
turvärden. Däremot bedöms föreslagen träningsanläggning kunna vara positiv för utvecklingen 
av turistnäringen i Torekov. Torekov är en attraktiv besöksort och har sedan 1920-talet ut
vecklats till en etablerad golfdestination. En komplett träningsanläggning, som idag saknas, 
skulle kunna medföra positiva mereffekter för tätorten i form av exempelvis fler besökare och 
åretruntaktiviteter. Påverkan på riksintressen behöver utredas vidare under en eventuell kom
mande planprocess. 
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Skydd och hänsyn 

Området som planansökan avser berörs av ett landskapsbildskydd "Norra Bjärekusten med 
Norrvikens trädgårdar" som beslutats om av länsstyrelsen 1978-11-05. Om landskaps
bildskyddet går det att läsa att" .. . arbetsföretag avseende nybyggnad, upplag utom temporära 
sådana för fiskets,jord- och skogsbrukets behov samt skogsodling med barrträd icke må utan 
länsstyrelsens tillstånd utföras inom ett område norr om vägen Båstad-Torekov i västra Bjäre 
kommun". 

Således behöver fastighetsägaren söka tillstånd hos länsstyrelsen för tilltänkt åtgärd på fastig
heten. 

la.J~-STADS 
<_~ KOMMUN 

Kartutsnitt visar område där landskapsbildskydd gäller inom berörd del av fastighet Perstorp 
3:71. 

Under avsnittet Hänsyn i ÖP2030 beskrivs kommunens förhållningssätt till jordbruksmark 
med följande formulering: "Båstads kommun prioriterar inte detaljplaner för bygg nation på 
jordbruksmark som inte uppnår kraven för en plan av högsta prioritering, dvs. stationsnära läge. 
Båstad kommun har även en restriktiv syn på förhandsbesked och bygglov för spridd bebyggelse 
på landsbygden som tar brukningsbar jordbruksmark i anspråk. Att marken inte kan brukas rat
ionellt eller har en sämre arrondering är inget skäl för att ta marken i anspråk för bebyggelse." 
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Besök oss på b,1sbd C 

Kartutsnitt från gällande översiktsplan, ÖP2030. Berörd del av fastighet Perstorp 3: 71 ligger 
inomjordbruksmark klass 4. 

Golfbanans läge, som föreslås i närheten av bostads bebyggelse, skulle även kunna leda till olä
genhet för de boende i området genom buller som genereras från utslag på rangen. 

Sammantagen bedömning 

För att möjliggöra en hållbar utveckling av Torekovs tätort bör frågan om var det är lämpligt 
att uppföra en golfträningsanläggning utredas inom ramarna för fördjupad översiktsplan för 
Torekov. Därför föreslår förvaltningen att ett beslut om planbesked för ny detaljplan för del av 
Perstorp 3:71 skjuts upp tills det att fördjupad översiktsplan för Torekov har behandlat frågan. 

Klara Harmark-Peters 
Planchef 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad/Carina Ericsson 
Sökande (fastighetsägare till Perstorp 3:71) 

Bi I agor till tjänsteskrivelsen: 
Planbeskedsansökan med bilagor 2022-08-04 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Robin Fridh, planarkitekt 
Nima Shahsavar, översiktsplanerare 



Erik Widell, planarkitekt 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Jan Bernhardsson, teknik & servicechef 
Ingemar Lundström, projekt & utredningsingenjör 
Alexander Ejwertz Johanzon, gatu & trafikingenjör 
Mårten Sällberg, miljö & hälsoskyddsinspektör 
Hans Paganus, fastighetschef 
Sofia Boivie, fastighetsstrateg 
Marie Eriksson, gatu & parkchef 
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[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 1 O januari 2023 

KS § 10 Dnr KS 000860/2022 - 900 

Översyn av kommunala råd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta reglemente för Seniorråd att gälla från och med den 1 februari 2023. 

2. Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Båstads kommun upphävs. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram nytt reglemente för 
tillgänglighetsrådet, som ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången 
av mars 2023. 

4. Upphäva reglemente för kulturråd och ungdomsråd. 

5. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa i årsbokslutet hur ungas delaktighet 
i beslutsprocessen har fungerat. 

Beskrivning av ärendet 
Båstads kommun har en längre tradition av att ha rådgivande organ, för att 
säkerställa att vissa gruppers perspektiv tillvaratas i kommunala 
verksamheter. Det har varit äldre genom pensionärsråd, funktionsnedsattas 
genom tillgänglighetsråd eller barn och ungas genom ungdomsråd. 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2020 att rådens organisering skulle 
genomlysas. Till följd av genomlysningen föreslås att pensionärsrådet och 
tillgänglighetsrådet reformeras, för att stärka och utveckla deras roll som 
rådgivande organ till kommunstyrelsen. Kulturrådet och ungdomsrådet 
föreslås avvecklas till följd av den politiska omorganiseringen samt svårighet 
att verkställa beslutet. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson med tillhörande bilagor, 
2022-12-09. 

Arbetsutskottets förslag 
1. Anta reglemente för Seniorråd att gälla från och med den 1 februari 2023. 
2. Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Båstads kommun upphävs. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram nytt reglemente för 
tillgänglighetsrådet, som ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången 
av mars 2023. 
4. Upphäva reglemente för kulturråd och ungdomsråd. 

Yrkanden 
Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande 
tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att redovisa i årsbokslutet hur ungas 
delaktighet i beslutsprocessen har fungerat. 

16 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Protokoll 



iJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 1 O januari 2023 

KS § 11 Dnr KS 000558/2021 - 700 

Svar på medborgarförslag - Hjärtstartare på platser med 
bemanning dygnet runt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslaget är väckt om att placera hjärtstartare vid kommunala 
verksamheter som har bemanning dygnet runt. Enligt förslagsställaren kan 
kommunens särskilda boenden användas. Båstads kommun har en god 
täckningsgrad av hjärtstartare och organisationen ska vara förberedd för att 
hantera situationer som kan uppstå. Att öka täckningsgraden och 
tillgängligheten anses medföra positiva effekter för allmänheten och med det i 
beaktande föreslås att medborgarförslaget bifalles. Hjärtstartare placeras på 
kommunens särskilda boenden i Båstad, Förslöv och Östra Karup. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson 2022-12-09. 

Förvaltningens förslag 
1. Medborgarförslaget bifalls. 
2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2022-12-05 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000558/2021- 700 

Tj ä nsteskrive I se 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar medborgarförslag - Hjärtstartare på platser med bemanning dyg
net runt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
1. Medborgarförslaget bifalles. 
2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslaget är väckt om att placera hjärtstartare vid kommunala verksamheter 
som har bemanning dygnet runt. Enligt förslagsställaren kan kommunens särskilda boenden 
an-vändas. 

Båstads kommun har en god täckningsgrad av hjärtstartare och organisationen ska vara förbe
redd för att hantera situationer som kan uppstå. Att öka täckningsgraden och tillgängligheten 
anses medföra positiva effekter för allmänheten och med det i beaktande föreslås att medbor
garförslaget bifalles. Hjärtstartare placeras på kommunens särskilda boenden i Båstad, Förslöv 
och Östra Karup. 

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår att kommunala verksamheter som är öppna dygnet runt utrustas 
med hjärtstartare som allmänheten kan hämta vid nödsituation. Därutöver föreslås att perso
nal, om möjlighet finns, kan åka ut med hjärtstartarna. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till att placera hjärtstartare vid kommunala verksam
heter som har bemanning dygnet runt. Verksamheter som har bemanning dygnet runt, och 
som saknar hjärtstartare, är kommunens särskilda boenden. 

Om hjärtstartare och livräddande åtgärder i Båstads kommun 
Båstads kommuns geografiska område har uppskattningsvis ett femtiotal offentliga hjärtstar
tare, vars placering och tillgänglighet kan ses via hjärtstartarregistret. Av registret framkom
mer att en del av hjärtstartarna finns på platser med öppettider på både kvällar och helger (ex
empelvis vid bensinmackar och hotell). 

Räddningstjänstens FIP (Första Insats Person) har tillgång till hjärtstartare. När ett larm in
kommer åker räddningstjänstens insatsperson snabbt till platsen och kan där påbörja livräd
dande åtgärder. Därutöver ska all personal i Båstads kommun genomgå säkerhetsutbildning 
vart tredje år. I säkerhetsutbildningen ingår hjärt-lungräddning (HLR). Den sammantagna bil
den av Båstads kommuns organisation är att det råder goda förutsättningar för att hantera si
tuationer som kan uppstå. 

Kommunen har inget avtal om inköp av hjärtstartare, men bedömningen från räddningstjäns
ten är att en hjärtstartare kostar mellan 10-15 000 kronor. 



2 (2) 

Medborgarförslaget 
Att öka täckningsgraden av hjärtstartare medför positiva effekter för kommunens förmåga att 
klara livräddande åtgärder innan räddningstjänst eller sjukvårdspersonal finns på plats. Att 
placera hjärtstartarna på kommunens särskilda boenden är positivt för tillgängligheten dygnet 
runt. 

Verksamheten vård och omsorg har inget att erinra mot placering av hjärtstartare på boen
dena Skogsliden i Båstad, Åsliden i Östra Karup och Haga Park i Förslöv. Syftet ska dock vara, i 
likhet med förslaget, att hjärtstartarna ska användas av allmänheten. Personalen kommer ej att 
ha möjlighet att åka iväg med hjärtstartarna, och syftet är ej heller att det ska användas inom 
verksamheten. 

För att öka täckningsgraden och tillgängligheten av hjärtstartare inom Båstads kommun före
slås därför att medborgarförslaget bifalles i avseendet att hjärtstartare placeras i verksamheter 
som är öppna dygnet runt. Placeringen föreslås bli på tre av kommunens särskilda boenden 
(Åsliden, Skogsliden och Haga Park). 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Ökad täckningsgrad av hjärtstartare medför positiva effekter för kommunens invånare och be
sökare. 

Verksamhet 
Förslaget innebär inget särskilt åtagande för kommunens verksamheter. 

Ekonomi 
Förslaget medför en engångskostnad om motsvarande 30 000 till 45 000 kronor. Förslaget är 
att finansiering hanteras inom kommunstyrelsens ram för 2023. 

Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kanslichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag 

Samråd har skett med: 
Vård och omsorg 
Ekonomichef 
Säkerhets chef 



fnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 12 

Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000901/2022 - 900 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 

a) . Mötesanteckningar från ägarsamråd med Sydvatten AB 2022-11-11. 

b). Samordningsförbundet NNV Skåne - Protokoll från styrelsemöte 
2022-11-24 inkl. verksamhetsplan och budget 2023 samt budgetprognos 
2024 och 2025. 

c). Beslut från Nämnden för överförmyndare i samverkan om arvodesriktlinjer. 

d). Beslut från Nämnden för överförmyndare i samverkan om revidering 
av sammanträdesdagar 2023. 

e). Protokoll från tillgänglighetsrådet 2022-11-29. 

f). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2022-12-12 - Förenklad 
månadsuppföljning januari-november 2022. 

g). Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-12-13 - Svar på remiss -
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

h). Nämnden för överförmyndare i samverkan - Anteckningar från ägarsamråd 
2022-12-05 + information. 

i). Protokoll från pensionärsrådet 2022-12-01. 

i). Protokoll nr. 6 2022 - Styrelsen för Båstadhem AB 2022-12-13 inkl. bilagor. 

k). Meddelande från SKR - Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa 
och suicidprevention 2023. 
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ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 13 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000915/2022 - 900 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Ekonomiskt bistånd 2022-11-12 - 2022-12-02. 

b). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads 
kommun utfärdade mellan 2022-10-01 och 2022-10-31. 

c). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads 
kommun utfärdade mellan 2022-11-01 och 2022-11-30. 

d). Ordförandebeslut - Nominering till ledamot för styrelse i MittSkåne 
Utveckling och Leader Nordvästra Skåne med Öresund. 

e ). Ordförandebeslut - Remissvar - Tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 
Torekovs avloppsreningsverk. 

f). Delegationsbeslut - Utdelning ur sociala samfonden 2022. 

Protokoll 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 14 Dnr KS 000929/2022 - 903 

Val av ledamöter (5) till kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 

Johan Olsson Swanstein (M) 
Ingela Stefansson (S) 
N inni Markow (M) 
Erik Agnorelli (M) 
Bo Wendt (BP) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i tio minuter. 

Protokoll 
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u1] BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 15 Dnr KS 000930/2022 - 903 

Val av ersättare (5) till kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 

Lennart Nilsson (M) 
Karolin Högberg (S) 
Birgitte Dahlin (L) 
Hans Grönqvist (SD) 
Lars Winter (C) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse fem ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2023-2026. 
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l,fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 16 Dnr KS 000931/2022 - 903 

Val av ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 

Johan Olsson Swanstein (M) 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Kommunstyrelsen ska utse en ordförande till kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden 2023-2026. 

,?W /jo 
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ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 1 O januari 2023 

KS § 17 Dnr KS 000932/2022 - 903 

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 

Ingela Stefansson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en vice ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 18 Dnr KS 000933/2022 - 903 

Val av ledamöter (5) till kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ledamöter i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026: 

Johan Olsson Swanstein (M) 
Ingela Stefansson (S) 
Charlotte Wachtmeister (M) 
Hans Grönqvist (SO) 
Bo Wendt (BP) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter till kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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Ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 19 Dnr KS 000934/2022 - 903 

Val av ersättare (3) till kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ersättare i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026: 

Birgitte Dahlin (L) 
Jessica Andersson (S) 
Lars Winter (C) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse tre ersättare till kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 

26 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 20 Dnr KS 000935/2022 - 903 

Val av ordförande i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ordförande i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026: 

Johan Olsson Swanstein (M) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en ordförande till kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 21 Dnr KS 000936/2022 - 903 

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till vice ordförande i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026: 

Ingela Stefansson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en vice ordförande till kommunstyrelsens plan
och exploateringsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 1 o januari 2023 

KS § 22 Dnr KS 000937/2022 - 903 

Val av ledamöter (5) till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ledamöter i kommunstyrelsens kultur- och fri tidsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 

Ingela Stefansson (S) 
Susanne Jung (M) 
Linda Bertilsson lvarsson (M) 
Magnus Sjeldrup (M) 
Inge Henriksson (BP) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse fem ledamöter till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott för mandatperioden 2023-2026. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 23 Dnr KS 000938/2022 - 903 

Val av ersättare (3) till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ersättare i kommunstyrelsens kultur- och fri tidsutskott för 
mandatperioden 2023-2026: 

Krister Lilja (KO) 
Adem Qerimaj (S) 
Eva Maltesson (BP) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse tre ersättare till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 1 o januari 2023 

KS § 24 Dnr KS 000939/2022 - 903 

Val av ordförande i kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ordförande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
för mandatperioden 2023-2026: 

Ingela Stefansson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en ordförande till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 

31 



u1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 25 Dnr KS 000940/2022 - 903 

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till vice ordförande i kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott för mandatperioden 2023-2026: 

Susanne Jung (M) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse en vice ordförande till kommunstyrelsens kultur
och fritidsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 26 Dnr KS 000559/2022 - 903 

Val av ledamöter (2) till Stiftelsen John Wulffs donationsfond 
för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ledamöter i Stiftelsen John Wulffs donationsfond för 
mandatperioden 2023-2026: 

Kerstin Gustafsson (M) 
Ingvar Bengtsson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse två ledamöter till Stiftelsen John Wulffs 
donationsfond för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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Ll1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 27 Dnr KS 000006/2023 - 903 

Val av ersättare (2) till Stiftelsen John Wulffs donationsfond 
för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ersättare i Stiftelsen John Wulffs donationsfond för 
mandatperioden 2023-2026: 

Inge Henriksson (BP) 
Susanne Jung (M) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse två ersättare till Stiftelsen John Wulffs 
donationsfond för mandatperioden 2023-2026. 

Protokoll 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 28 Dnr KS 000877/2022 - 903 

Val av ombud (1) till styrelsen för Båstad Kommunhus AB:s 
årsstämma från bolagsstämman våren 2023 till 
bolagsstämman våren 2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ombud i styrelsen för Båstad Kommunhus AB:s årsstämma 
från bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 2027: 

Gösta Sandgren (M) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud till styrelsen för Båstad Kommunhus 
AB:s årsstämma från bolagsstämman våren 2023 till bolagsstämman våren 
2027. 

Protokoll 
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 10 januari 2023 

KS § 29 Dnr KS 000010/2023 - 900 

Väckt ärende - Värmestugor och krisberedskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende på sammanträdet angående 
värmestugor och krisberedskap. 

Protokoll 
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