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Kommunstyrelsen 

Plats och tid 
Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 7 mars 2023 kl. 09.15-11.30. 

Paragrafer 
§§ 50-66 

Beslutande 
Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande 
Ingela Stefansson (S), 1:e vice ordförande 
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande 
Ninni Markow (M), ledamot 
Charlotte Wachtmeister (M), ledamot 
Susanne Jung (M), ledamot 
Erik Agnorelli (M), ledamot 
Adem Qerimaj (S), tjg. ers. för Karolin Högberg (S) 
Birgitte Oahlin (L), ledamot 
Inge Henriksson (BP), ledamot 
Lars Winter (C), ledamot 
Hans Grönqvist (SO), ledamot 
Claes Wallin (SO), ledamot 

Övriga närvarande 
Lennart Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare.Jessica Andersson (S), 
ej tjänstgörande ersättare. Krister Lilja (KO), ej tjänstgörande ersättare. 
Jenny Book Wallin (MP), ej tjänstgörande ersättare. 
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Justeringens plats och tid 
Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 14 mars 2023 kl. 13.00. 
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Henrik Anderss'6n 

Protokoll 
7 mars 2023 
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ANSLAGSBEVIS 

Justerat protokoll har tillkännagivits genom anslag. 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2023-03-15 till och med 2023-04-06 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 

Protokoll 
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Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2023-03-07 

KS § 50 Dnr KS 000912/2022- 900 
Val av justeringsperson 

KS § 51 Dnr KS 000913/2022- 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 52 Dnr KS 000914/2022- 900 
lnformationsärenden 

KS§53 DnrKS000049/2023-900 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för lönehantering 2023 

KS § 54 Dnr KS 000117 /2023- 800 
Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 

KS § 55 Dnr KS 000062/2023- 315 
Beslut om planbesked för Eskilstorp 6:3, gamla stationshuset 

KS § 56 Dnr KS 000066/2023- 200 
Villkorsförändring köpeavtal INKLD Hemmeslöv AB, Båstad 
Hemmeslöv 10:211 och 10:212 

KS§57 DnrKS000048/2023-500 
Nytt ägardirektiv för NSVA 

KS § 58 Dnr KS 000070/2023- 100 
Lokaliseringsstudie av nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun 

KS § 59 - Dnr KS 000067 /2023- 100 
Direktupphandling för utredning av måltids-, biblioteks- och 
lokalvårdsverksamhet 

KS§60 DnrKS000047/2023-500 
Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 

KS § 61 Dnr KS 000068/2023- 100 
Attestliggare för kommunstyrelsen 2023 

KS § 62 Dnr KS 000118/2023- 906 
Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens förfogande 2023 

KS § 63 Dnr KS 000073/2023- 903 
Utbetalning av partistöd 2023 

KS § 64 Dnr KS 000901/2022- 900 
Delgivningar 

KS § 65 Dnr KS 000915/2022- 900 
Anmälda delegationsbeslut 

KS § 66 Dnr KS 000144/2023- 903 
Val av ledamot till Stensåns vattenråds styrelse 

Protokoll 
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KS § 50 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000912/2022- 900 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Lars Winter (C). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Hans Grönqvist (SD). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 14 mars 2023 kl. 13.00 på 
kommunkansliet. 

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. 

Protokoll 
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KS § 51 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000913/2022- 900 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra ärende - Val av ledamot till Stensåns vattenråds styrelse. 

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. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Protokoll 
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KS § 52 

lnformationsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000914/2022- 900 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Till detta sammanträde redovisas följande information: 

• Kommundirektören informerar (Charlotte Rosenlund Sjövall). 

Protokoll 
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KS § 53 Dnr KS 000049/2023- 900 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för lönehantering 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppsiktsplikten gällande 
lönehanteringen är uppfylld. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gällande lönehanteringen i Båstads 
kommun. Lönehanteringen hanteras i samverkan med HR-servicecenter. En 
viktig del i löneprocessen är den del som hanteras av Båstad kommun. Inom 
kommunen hanterar vi anställningsavtal, löneunderlag och attesterar underlag 
enligt överenskomna tidplaner och processer. En viktig del i lönehanteringen 
och som ligger i chefsuppdraget är att vi säkerställer att attesteringen är 
korrekt och i tid, samt att våra underlag som hanteras av HR-servicecenter är 
korrekta. 

Kommunrevisionen har för några år sedan granskat kommunens 
lönehantering och i samband med det togs en handlingsplan fram för att 
säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Uppföljningen visar att löneskulderna har minskat avsevärt under 2022 
jämfört med tidigare år även antalet oattesterade poster har minskat något 
jämfört med tidigare år. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2023-02-10, med tillhörande 
bilaga. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppsiktsplikten gällande 
lönehanteringen är uppfylld. 

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

Datum: 2023-02-01 
Handläggare: Philipp Seuffer 

Dnr: KS 000049/2023 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: KS 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för lönehantering 2023 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppsiktsplikten gällande lönehanteringen är uppfylld. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gällande lönehanteringen i Båstads kommun. Lönehante
ringen hanteras i samverkan med HR-servicecenter. En viktig del i löneprocessen är den del 
som hanteras av Båstad kommun. Inom kommunen hanterar vi anställningsavtal, löneunderlag 
och attesterar underlag enligt överenskomna tidplaner och processer. En viktig del i lönehan
teringen och som ligger i chefsuppdraget är att vi säkerställer att attesteringen är korrekt och i 
tid, samt att våra underlag som hanteras av HR-servicecenter är korrekta. 

Kommunrevisionen har för några år sedan granskat kommunens lönehantering och i samband 
med det togs en handlingsplan fram för att säkerställa Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Uppföljningen visar att löneskulderna har minskat avsevärt under 2022 jämfört med tidigare 
år även antalet oattesterade poster har minskat något jämfört med tidigare år. 

Löneskulder i kr 
2019 883 782 
2020 475 636 
2021 599 933 
2022 335 958 

Oattesterade poster /antal i snitt per år 
2020 695 
2021 566 
2022 530 

Bakgrund 
Kommunrevisionen granskade kommunens lönehantering 2019, resultatet av granskningen 
blev att Kommunstyrelsen beslutade om en handlingsplan för att säkerställa Kommunstyrel
sens uppsiktsplikt gällande lönehanteringen. 

Handlingsplanen tog bland annat fasta på att en gång årligen återkoppla kommunens lönehan
tering till Kommunstyrelsen. HR-servicecenter deltar och bidrar med kunskap. 

Aktuellt 
Båstads kommun arbetar för närvarande inom ramen för HR-servicecenter samverkan med att 
upphandla ett nytt lönesystem. Upphandlingen sammanhålls av Helsingborgs stad och leds av 
HR-servicecenter i samverkan med HR-avdelningen i Båstads kommun. Båstads kommun och 
Båstads kommunhus AB ingår i upphandlingen. 

~ 
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För att kvalitetssäkra lönehanteringen ytterligare kommer alla chefer att få bekräfta en kost
nadskontroll per enhet inför varje lönekörning. Modulen är ett led i kommunens nya attestreg
lemente. Det kommer även att genomföras en särskild chefsnätverksträff kring chefens roll i 
lönehanteringen under februari månad. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Löneskulder medför omfattande handläggningstider både inom verksamheterna inom Båstads 
kommun, HR-avdelningen och HR-servicecenter. I vissa fall kan det uppstå tvisteförhandlingar 
med fackliga parter. Även om felaktigt utbetalda löner återkrävs av arbetstagaren innebär 
varje enskild ärende handläggningstid, personligt lidande och efterarbete. Det är därför at stor 
vikt att lönehanteringen, rapporteringen och attestering av ansvarig chef görs i rätt tid till HR
servicecenter. 

Beslutet ska expedieras till: 
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör 
Philipp Seuffer, HR-chef 
Jonas Lundqvist, Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kommunrevisionens granskning, REV 000037 /2019-912 
Tjänsteskrivelse Granskning av kommunens lönehantering, KS000539 /2019-900 

Samråd har skett med: 
HR-servicecenter 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 54 Dnr KS 000117/2023- 800 

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Med stöd av 10 § 8 kap. alkohollagen (2010:1622) fastställa förslag till ny 
taxa. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 april 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Båstads kommun har en taxa beslutad 2018 för avgifter inom alkohollagens 
område för prövning, för hantering av anmälningsärenden och för tillsyn. 
Miljöavdelningen bedömer att taxan behöver revideras. Detta beroende på att 
vissa typer av prövning, anmälan och tillsyn inte finns med i taxan och därmed 
inte heller går att ta ut avgift för. En del av de avgifter som finns i taxan har 
också visat sig vara för låga och inte motsvara den tid som behöver läggas på 
handläggning av ärendena. Detta innebär att det inte går att ta betalt för all tid 
som läggs på handläggning och tillsyn och får till följd att kostnaderna för 
handläggningen överstiger tillsynsintäkterna. 

Den föreslagna reviderade taxan utgår från en timavgift som multipliceras med 
det antal timmar som en handläggning av en ansökan/anmälan av erfarenhet 
beräknas ta. Timavgiften, på 1035 kr, ligger på samma nivå som för 
miljöbalkstillsyn och tillsyn av tobak och tobaksliknande produkter. 

Vid framtagandet av den reviderade taxan har en jämförelse gjorts av 
avgifterna för motsvarande tillsyn och handläggning i grannkommunen 
Ängelholm. I bilaga 3 jämförs de nya avgifterna för Båstads kommun med 
motsvarande avgifter för Ängelholms kommun. 
Det som är rödmarkerat i bilaga 2 är dels förslag på nya avgiftspunkter och 
dels föreslag på ny avgift. 

I den senast utförda Nöjd Kund Index (NKI) mätningen fick Båstads kommun 
ett NKI för alkoholtillsyn som låg betydligt högre än genomsnittet för Sverige. 
Det goda resultatet av mätningen visar att det arbete som miljöavdelningens 
alkoholhandläggare gör är uppskattat hos kommunens verksamhetsutövare. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Solveig Ahlbin Berg 2023-01-30, med 
tillhörande bilagor. 
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Förvaltningens och miljö- och byggnadsnämndens förslag 
1. Med stöd av 10 § 8 kap. alkohollagen (2010:1622) fastställa förslag till ny 
taxa. 
2. Taxan ska gälla från och med den 1 april 2023. 

Notering 
Bjärepartiet deltar inte i beslutet. 

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. 
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KS § 55 

Protokoll 

Dnr KS 000062/2023- 315 

Beslut om planbesked för Eskilstorp 6:3, gamla stationshuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för Eskilstorp 6:3, m.fl. får upprättas och samråd får hållas. 

2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 

3. Detaljplanen finansieras av den sökande och ett planavtal ska upprättas. 

Beskrivning av ärendet 
Kungaväntsalen AB har inkommit med ansökan om att få upprätta detaljplan 
som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus på Eskilstorp 6:3 
och en mindre del av Malen 1:191 samt Båstad 109:2. Fastigheten ligger på en 
platå som tidigare utgjorde platsen för Båstads gamla station. Stationshuset, 
magasinbyggnaden samt perrongen är bevarad och området ligger i 
Hallandsås sluttning precis intill den före detta banvallen som idag utgör 
gång-, cykel- och ridled. 

I gällande översiktsplan pekas området ut som "stads bygd oförändrad" med 
förtydligandet att det gäller bostäder och verksamheter. Där mikroklimatet är 
fuktigt och solljuset är begränsat förespråkas verksamheter framför bostäder. I 
planprocessen behöver markens lämplighet med hänsyn till solljus, utblickar, 
eventuella föroreningar studeras bland annat. Dessutom behöver det studeras 
hur rinnvägar från åsen ska hanteras vid kraftigt regn. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från planarkitekt Erik Widell 2023-02-06, med tillhörande 
bilagor. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
1. Detaljplan för Eskilstorp 6:3, m.fl. får upprättas och samråd får hållas. 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanen finansieras av den sökande och ett planavtal ska upprättas. 

Yrkanden 
Birgitte Dahlin (L ), Charlotte Wachtmeister (M) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till utskottets förslag. 

Hans Grönqvist (SD), Claes Wallin (SD) och Bo Wendt (BP): Avslag på 
planbesked på grund av ringa solljus på platsen. Solljus är viktigt både för hus 
och människor vintertid. Planen kommer även att medföra ökade kostnader 
för VA-kollektivet som redan har en drastisk kostnadsutveckling. Vi ser inget 
som tyder på att planen skulle medföra något positivt för 
befolkningssammansättningen. 
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Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer först proposition på Hans Grönqvists m f1 yrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslagit detta. Omröstning begärs. 

Omröstningsordning 
Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Hans Grönqvists m f1 yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Hans Grönqvists m f1 yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Ingela Stefansson [S) X 

Bo Wendt (BP) X 

Ninni Markow (M) X 

Charlotte Wachtmeister (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Erik Agnorelli (M) X 

Adem Qerimaj (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Lars Winter (C) X 

Hans Grönqvist (SD) X 

Claes Wallin (SD) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

Protokoll 

Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att avslå Hans Grönqvists 
m f1 yrkande. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med liggande förslag från utskottet. 
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Datum: 2023-02-06 

Handläggare: Erik Widell 

Dnr: 82022-1194 eller KS 000062/2023 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Beslut om planbesked - Detaljplan för Eskilstorp 6:3, m.fl. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Detaljplan för Eskilstorp 6:3, m.fl. får upprättas och samråd får hållas 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista 
3. Detaljplanen finansieras av den sökande och ett planavtal ska upprättas 

Sammanfattning av ärendet 

1 (6) 

Kungaväntsalen AB har inkommit med ansökan om att få upprätta detaljplan som möjliggör 
bostäder i form av radhus samt flerbostadshus på Eskilstorp 6:3 och en mindre del av Malen 
1:191 samt Båstad 109:2. Fastigheten ligger på en platå som tidigare utgjorde platsen för Bå
stads gamla station. Stationshuset, magasin byggnaden samt perrongen är bevarad och områ
det ligger i Hallandsås sluttning precis intill den före detta banvallen som idag utgör gång-, cy
kel- och ridled. 

I gällande översiktsplan pekas området ut som "stads bygd oförändrad" med förtydligandet att 
det gäller bostäder och verksamheter. Där mikroklimatet är fuktigt och solljuset är begränsat 
förespråkas verksamheter framför bostäder. 

I planprocessen behöver markens lämplighet med hänsyn till solljus, utblickar, eventuella för
oreningar studeras bland annat. Dessutom behöver det studeras hur rinnvägar från åsen ska 
hanteras vid kraftigt regn. 

Bakgrund 
Kungaväntsalen AB har den 6 december 2022 inkommit med planansökan för bostäder på fas
tigheten Eskilstorp 6:3, m.fl. i Båstad. På fastigheten ligger den gamla stationsbyggnaden samt 
tillhörande perrong. Ansökan omfattar bostäder i form av 6 radhus uppdelade i två längor som 
inramar befintlig magasinbyggnad samt en större flerbostadsbyggnad öster om befintlig stat
ionsbyggnad. Planområdet angränsar till pågående detaljplan för del av Båstad 109:2 m.jl., 
Verksamhetsmark vid stationsterrassen och den sökande har en option att köpa denna mark. 
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Figur 2: Planområdet markerat 111ed röd linje och angränsande plano111rådeförpågående detaljplan markerat med blått. 
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Aktuellt 

Planområdet omfattar huvudsakligen fastigheten Eskilstorp 6:3 som utgör platsen för det 
gamla stationsläget i Båstad med tillhörande stationshus, magasinbyggnad och perrong. Plan
området omfattar även en liten del av Malen 1:191 samt Båstad 109:2. Eskilstorp 6:3 ägs av 
den sökande medan Malen 1:191 samt Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. Planområdet lig
ger på en platå intill Hallandsås och den före detta banvallen som numera är gång- cykel- och 
ridled passerar området i söder. 

Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § samt 
kustzonen enligt 4 kap 4 § i miljöbalken. Delar av planområdet omfattas av riksintresse för fri
luftsliv enligt 3 kap 6 § och naturvård 3 kap 6 § i miljöbalken. 

Planområdet pekas i gällande översiktsplan ut som "stads bygd oförändrad" med förtydligandet 
att det gäller bostäder och verksamheter. På de ytor där solljus begränsas och mikroklimatet är 
fuktigt premieras verksamheter framför bostäder. 

Området omfattas till största del inte av någon gällande detaljplan. l öst tangerar planområdet 
till detaljplan 1596, Detaljplan för Eskilstorp 6:3, där användningen är småindustri samt lokal
gata. En ny detaljplan är under arbete med syfte att ta bort denna planerade lokalgata samt ut
öka kvartersmarken. Denna pågående detaljplan angränsar till planområdet för aktuell planan
sökan. Det finns stor anledning att titta på helheten för dessa två planområden. l den nordöstra 
delen av Eskilstorp 6:3 gränsar fastigheten till detaljplan nummer 1666 som omfattar en del av 
vägen Stationsterrassen med omkringliggande parkområden. l denna detaljplan skyddas träd
ridån söder om vägen. 
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Figur 3: Planområdet för aktuell planansökan markerat med rö// och hur den förhåller sig till gällande detaljplaner. 

Planområdet omfattas till stor del av länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, området Båstad och 
Norrvikens Trädgårdar. Relaterat till aktuellt planområde pekas den stenbelagda delen av Stat
ionsterrassen ut som särskilt viktig. 

Stationshuset har ett stort kulturhistoriskt värde och är välbevarat med tillhörande magasin
byggnad samt perrong. Det är viktigt att tillkommande bebyggelse tar hänsyn till befintlig 
byggnadskaraktär. Gestaltning, materialval och volymer behöver studeras vidare under detalj
planeprocessen. 

~ 
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Söderliggande naturområde (Hallandsåsens nordsluttning) har i länsstyrelsens naturvårdsö
versikt från 2022 fått klass 2 eftersom det har höga biotop- och artvärden. Det är ett stort om
råde som innehåller ädellövskog och värdefulla strukturer och substrat. Hallandsåsens nord
sluttning har även pekats ut i Båstad kommuns naturvårdsprogram från 2000 med skydds
motiven botanik, geomorfologi, naturtyp och zoologi. Det är angeläget att bevara områdets om
växlande karaktär av skoga, åkrar och betesvallar. 

Den södra delen av Eskilstorp 6:3 omfattas av La-område, det vill säga det högsta värdet utpe
kat i gällande översiktsplan ÖP2030 ur landskapssynpunkt. Inom La-område ska i princip 
ingen bebyggelse få uppföras med undantag för det som kompletterar riksintresset inom om
rådet eller utgör komplement till befintlig bebyggelse. La-området bedöms i detta fall inte för
hindra ny bebyggelse då de skulle utgöra komplement till befintlig bebyggelse på fastigheten. 

Eskilstorp 6:3 ligger inom Hallandsåstunnelns influensområde samt inom påverkansområde 
för väderradar men planen bedöms inte påverka eller påverkas av dessa faktorer. 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Befintlig kapacitet i VA-ledningar från väster är relativt begränsat för utökad bebyggelse och 
en koppling österifrån bedöms av NSVA vara mer gynnsam. Den sökande har option på marken 
som kommer styckas av i samband med den pågående detaljplanen för del av Båstad 109:2 
m.jl.(Verksamhetsmark vid Stationsterrassen). Det är därför lämpligt att titta på en helhetslös
ning gällande VA för båda dessa områden. 

Kommunen är väghållare för Stationsterrassen som är infartsväg till planområdet. Hur detalj
planen kan komma att påverka trafik- och bullersituationen kommer vara aktuellt att under
söka under planprocessen med tanke på den ökade trafikmängden samt befintliga förhållan
den på Stationsterrassen. Vägen har ganska kraftiga lutningar idag vilket kan bidra till högre 
hastigheter och bullernivåer. 

Med tanke på markens tidigare användning med spårverksamhet så kan en markmiljöunder
sökning behöva vara nödvändig för att säkerställa markens lämplighet för bostäder. 

Med hänsyn till befintliga förhållanden på platsen där Hallandsås begränsar antalet soltimmar 
kan planförslaget behöva anpassas för att möjliggöra bebyggelse som möter det krav på solljus 
samt utblickar som ställs. 

Eftersom planförslaget bedöms möjliggöra fler än 10 bostäder av olika former relativt nära 
kollektivtrafik och nära till grönstråk detaljplanen få prioriteringsgrad 2 enligt kommunstyrel
sens planprioritering. Detaljplanen bedöms kunna hanteras genom standardförfarande. Sam
råd bedöms kunna ske under 2024, granskning under senare delen av 2024 och antagande 
början av 2025. 

En avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanen kan möjliggöra för fler boende i Båstad med bostäder av varierande former, det 
vill säga radhus och flerbostadshus, vilket kan möjliggöra för fler åretruntboende och mer 
varierad befolkningssammansättning inom kommunen. Genom att möjliggöra för fler 
människor att vistas i området kan Båstads historia belysas och bevaras. Det är viktigt att de 
kulturhistoriska värdena i området inte förvanskas av ny bebyggelse. 

Utblickar från banvallen samt upp mot åsen kan komma att påverkas av ny bebyggelse på 
fastigheten. 

Ytterligare bebyggelse på fastigheten ställer krav på VA-infrastrukturen. Befintliga 
anslutningar till Eskilstorp 6:3 bedöms vara otillräckliga för en utökning enligt ansökan 
eftersom kapaciteten i ledningarna är för liten. Planförslaget kommer innebära en utbyggnad 
av intilliggande VA-infrastruktur. Dels för dricks- och spillvatten men även för hantering av 
dagvatten. 

Verksamhet 
Att upprätta en ny detaljplan innebär att resurser i form av arbetstid kommer att krävas från 
olika delar av fövaltningen. Planavdelningen ansvarar för framtagandet. 

Ekonomi 
Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa och exploatören bekostar planarbetet och de 
utredningar /underlag som tas fram i samband med detaljplanen. Planavtal kommer att 
upprättas mellan sökande och kommunen för att klargöra ansvar- och kostnadsfördelning. 

Barnkonsekvensanalys 
Trafiken på Stationsterrassen kan komma att öka av detaljplanen vilket kan ha effekter på 
tryggheten på vägen eftersom cyklister här delar vägbanan med biltrafiken. Detaljplanen 
bedöms i övrigt inte påverka aspekter som berör barn och miljöer som barn vistas i negativt. 

M iljökonsekvensa na lys 
Bebyggelse i detta läget präglas till stor del av en begränsning av solljus. 

Erik Widell 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 
Kungaväntsalen AB, sökande 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 - Ansökan 
Bilaga 2 - Bilaga till ansökan 
Bilaga 3 - Presentation tillhörande utveckling av stationsterrassen 
Bilaga 4 - Situationsplan samt fasadritningar 



Samråd har skett med: 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef 
Klara Harmark-Peters, Planchef 
Mårten Sällberg, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Jenny Andersson, Bygglovhandläggare 
Ingemar Lundström, Projekt- och utredningsingenjör 
Marie Eriksson, Park- och gatuchef 
Amanda Johansson, Mark- och exploateringsingenjör 
Jacob Sannum, VA-ingenjör, NSVA 
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KS § 56 Dnr KS 000066/2023- 200 

Villkorsförändring köpeavtal INKLD Hemmeslöv AB, 
Båstad Hem mes löv 10:211 och 10:212 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna tillägg i köpeavtal med INKLD Hemmeslöv AB avseende förvärv 
av fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212. 

2. Villkora till ändrad tillträdesdag till 2024-02-01. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Båstads kommun har efter återupptaget markanvisningsförfarande och 
efterföljande besluts-process ingått markanvisningsavtal för fastigheterna 
Hemmeslöv 10:211 och 10:212 med INKLD Hemmeslöv AB. Av 
markanvisningsavtalet följer åtaganden för både exploatör och kommun. 
INKLD Hemmeslöv AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet 
uppställts för att Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till 
köpeavtal har upprättats. Köpeavtalet innehåller de villkor som gäller för att 
köpet ska kunna fullföljas. 

INKLD Hemmeslöv AB har framställt önskemål, på grund av stundande 
konjunktur med stigande byggkostnader och osäkerhet i hyresmarknaden, att 
ändra villkor avseende tillträdesdag och byggnadsskyldigheten i köpeavtalet. 
Ny tillträdesdag ändras från senast 2023-02-01 till senast 2024-02-01. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2023-02-09, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
1. Godkänna tillägg i köpeavtal med INKLD Hemmeslöv AB avseende förvärv 
av fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212. 
2. Villkora till ändrad tillträdesdag till 2024-02-01. 

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2023-02-06 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000635/2021 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Plan- och exploateringsutskottet 

Villkorsändring i köpeavtal för fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 
10:212. 

Förslag till beslut 

Att godkänna tillägg i köpeavtal med INKLD Hemmeslöv AB avseende förvärv av fastigheterna 
Hemmeslöv 10:211 och 10:212. 
Villkora till ändrad tillträdesdag till 2024-02-01. 

Sammanfattning av ärendet 
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Båstads kommun har efter återupptaget markanvisningsförfarande och efterföljande besluts
process ingått markanvisningsavtal för fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212 med 
INKLD Hemmeslöv AB. 
Av markanvisningsavtalet följer åtaganden för både exploatör och kommun. 
INKLD Hemmeslöv AB har fullföljt de åtaganden som i markanvisningsavtalet uppställts för att 
Båstads kommun ska överlåta marken, varför förslag till köpeavtal har upprättats. 
Köpeavtalet innehåller de villkor som gäller för att köpet ska kunna fullföljas. 

INKLD Hemmeslöv AB har framställt önskemål, på grund av stundande konjunktur med sti
gande byggkostnader och osäkerhet i hyresmarknaden, att ändra villkor avseende tillträdesdag 
och byggnadsskyldigheten i köpeavtalet. 
Ny tillträdesdag ändras från senast 2023-02-01 till senast 2024-02-01. 

Bakgrund 
Under juni månad 2021 återupptogs tävlingsförfarandet som efter beslut i Kommunstyrelsen 
den 7 juli 2018 startades upp för området Heden och slutfördes för område 1,2 och 4. 
Den 9 november 2021 togs beslut i Kommunstyrelsen att utnämna Inkluderande Fastigheter 
AB till vinnare av den sista byggrätten inom exploateringsområdet Heden, etapp 111. 
Inkluderande Fastigheter AB tilldelades genom ovanstående beslut option att teckna markan
visningsavtal med Båstads kommun avseende fastigheterna Hemmeslöv 10:211 och 10:212. 
Förslag till markanvisningsavtal godkändes av kommunstyrelsen den 8 mars 2022 och teckna
des med INKLD Hemmeslöv AB, helägt dotterbolag till Inkluderande Fastigheter AB. 
16 augusti 2022 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna köpeavtalet och 7 juli 2022 beslu
tades bygglov. 
Under januari framförde Inkluderande Fastigheter AB svårigheter att kunna genomföra bygg
nationen enligt villkor om tillträdesdag och byggnadsskyldigheten i köpeavtalet. Anledningen 
är den rådande konjunkturen med stigande byggkostnader och osäkerhet i hyresmarknaden. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut tecknas köpeavtal med INKLD Hemmeslöv AB i syfte att 
säkerställa vad som angivits i insänt tävlings bidrag, vilket innebär att bolaget kommer att upp
föra de bostadshus med tillhörande anläggningar som återfinns i erhållet bygglov för fastighet
erna Hemmeslöv 10:211 och Hemmeslöv 10:212. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut genererar en intäkt till kommunen om uppskattningsvis 7, 7 mkr 
kvartal 1 2024. Intäkten resultatförs först när byggnadsskyldigheten är uppfylld. 

Teknik och service 
Jan Bernhardsson, Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
INKLD Hemmeslöv AB, Andreas Ferm 
Samhällsbyggnad, Roger Larsson 
Ekonomiavdelningen 
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KS § 57 

Nytt ägardirektiv för NSVA 

Beslut 

Dnr KS 000048/2023- 500 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSVA AB. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i bolaget NSVA om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive kommun. 
Vid en genomlysning av bolaget som genomfördes under åren 2020 och 2021 
identifierades ett antal utvecklingsområden. Bland annat konstaterades att det 
fanns ett behov av att se över bolagets ägardirektiv och att tydliggöra 
ägarstyrningen. 

Mot denna bakgrund påbörjades under år 2022 en översyn av ägardirektivet. 
Tjänstepersoner från Helsingborgs stad har hållit samman processen där 
diskussion och förankring har skett med delägarkommunernas 
ägarrepresentanter på tre ägarsamråd under året. Avstämningar har också 
hållits med bolagets styrelse och ledning. Det reviderade ägardirektivet 
innehåller förslag på ny inriktning, mål och nyckeltal enligt nedan. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jonas Lundqvist 2023-02-10, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
Godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NSVA AB. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
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KS § 58 Dnr KS 000070/2023- 100 

Lokaliseringsstudie av nytt särskilt boende för äldre 
i Båstads kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie för att utreda 
förutsättningar på föreslagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie, med 
förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Västra Karup och Grevie 
ska vara färdigställt 2026-2027. 

Protokoll 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie för att utreda 
förutsättningar på föreslagen lokalisering i Hemmeslöv, med förutsättning att 
ett nytt särskilt boende för äldre i Hemmeslöv ska vara färdigställt 2030-2032. 

3. Vård- och omsorgsnämnden blir remissinstans och dess yttrande ska finnas 
med när kommunstyrelsen beslutar om ärendet den 11 april. 

Beskrivning av ärendet 
Teknik och service har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för 
lokalisering av nytt särskilt boende i kommunen. Enligt befolkningsprognosen 
ökar andelen äldre befolkning vilket ökar behovet av fler boendeplatser. Det 
finns idag fyra boenden på olika platser i kommunen. För att klara de ökande 
behoven behöver ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) stå klart år 2026-
2027. Det finns behov av ett ytterligare boende år 2030-2032 enligt 
befolkningsprognosen. Detta bör enligt bedömning lokaliseras i 
Hemmeslöv eller Båstad. 

Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram en lokaliseringsstudie för 
nybyggnad av ett nytt särskilt boende i Båstads kommun. Syftet med 
lokaliseringsstudien är att föreslå lämpliga platser att bygga nytt särskilt 
boenden i kommunen. Lokaliseringsstudien ska vara ett beslutsunderlag och 
ligga till grund för ett fortsatt arbete med en förstudie på de föreslagna 
lokaliseringarna. Lokaliseringsstudien redovisar fastighetsägare, nyttjande 
av tomten, förslag på volymer och placering av byggnad samt entreer och 
angöring. Dock är flera av fastigheterna inte byggklara i dagsläget då 
detaljplaner saknas vilket också framgår av lokalieringsstudien. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie 2023-02-15, med 
tillhörande bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie för att utreda 
förutsättningar på föreslagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie, med 
förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Västra Karup och Grevie 
ska vara färdigställt 2026-2027. 
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Protokoll 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie för att utreda 
förutsättningar på föreslagen lokalisering i Hemmeslöv, med förutsättning att 
ett nytt särskilt boende för äldre i Hemmeslöv ska vara färdigställt 2030-2032. 
3. Vård- och omsorgsnämnden blir remissinstans och dess yttrande ska finnas 
med när kommunstyrelsen beslutar om ärendet den 11 april. 

Yrkanden 
Charlotte Wachtmeister (M), Ingela Stefansson (S) och Birgitte Dahlin (L): 
Bifall till utskottets förslag. 

Bo Wendt (BP): 1. Hemmeslöv ska vara det första alternativet och vara 
färdigställt 2026-2027. 2. Uppdra åt HR-avdelningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningens ledning att göra en bedömning av förutsättningarna 
att rekrytera personal i Västra Karup och Grevie jämfört med Hemmeslöv. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden ställer först proposition på Bo Wendts yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit detta. Omröstning begärs. 

Omröstningsordning 
Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill avslå Bo Wendts yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts yrkande röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan: 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Ingela Stefansson (S) X 

Bo Wendt (BP) X 

Ninni Markow (M) X 

Charlotte Wachtmeister (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Erik Agnorelli (M) X 

Adem Qerimaj (S) X 

Birgitte Dahlin (L) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Lars Winter (C) X 

Hans Grönqvist (SD) X 

Claes Wallin (SD) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 
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Ordföranden finner då att kommunstyrelsen beslutat att avslå Bo Wendts 
yrkande. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med liggande förslag från utskottet. 

Protokoll 
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Datum: 2023-02-15 
Handläggare: Sofia Boivie 
Dnr: KS 000070/2023 - 100 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: KS 

Lokaliseringsstudie av nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på före
slagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie. 

2. Förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre ska vara färdigställt 2026-2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik & service har fått i uppdrag att genomföra en förstudie för lokalisering av nytt särskilt 
boende i kommunen. Enligt befolkningsprognosen ökar andelen äldre befolkning vilket ökar 
behovet av fler boendeplatser. Det finns idag fyra boenden på olika platser i kommunen. För att 
klara de ökande behoven behöver ett nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) stå klart år 2026-
2027. Det finns behov av ett ytterligare boende år 2030-2032 enligt befolkningsprognosen. 
Detta bör enligt bedömning lokaliseras i Hemmeslöv eller Båstad. 

Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram en lokaliseringsstudie för nybyggnad av ett 
nytt särskilt boende i Båstads kommun. Syftet med lokaliseringsstudien är att föreslå lämpliga 
platser att bygga nytt särskilt boenden i kommunen. Lokaliseringsstudien ska vara ett besluts
underlag och ligga till grund för ett fortsatt arbete med en förstudie på de föreslagna lokali
seringarna. Lokaliseringsstudien redovisar fastighetsägare, nyttjande av tomten, förslag på vo
lymer och placering av byggnad samt entreer och angöring. Dock är flera av fastigheterna inte 
byggklara i dagsläget då detaljplaner saknas vilket också framgår av lokalieringsstudien. 

Uppdraget i lokaliseringsstudien har varit att hitta markyta för en nybyggnad på ca 2200 kvm. 
Placeringen måste möjliggöra en stimulerande utemiljö med plats för parkering, angöring och 
transporter samt med fördel närhet till kollektivtrafik. Utifrån ett lokalprogram från vård och 
omsorg och plats besök har en volym modellerats på respektive markyta. Modellen visar volym 
och placering inte den färdiga byggnaden. Studien har även undersökt möjligheten att boendet 
samnyttjar fastigheten med en förskola. Det redovisas på de fastigheter som lämpar sig för det. 
Därefter har fastigheterna utvärderats efter följande kriterier: utbyggnadsmöjlighet, utemiljö, 
tillgänglighet för besökare, samnyttjade med annan verksamhet (förskola). 

Alla fastigheter i lokaliseringsstudien fungerar väl för ett SÄBO men det varierar i tid då de kan 
vara byggklara. Det krävs olika processer i detaljplanearbetet för respektive fastighet. Det är 
endast Hemmeslöv 5:14 som har en färdig detaljplan för ändamålet. Det finns också ett behov 
av att öka trafikutbudet med kollektivtrafiken för att fungera för medarbetare avseende pend
ling. I sammanfattningen har två fastigheter i Västra Karup föreslagits med fastighets beteck
ningarna Västra Karup 1:132 och Västra Karup 6:4 och i Grevie har två fastigheter också före
slagits med fastighetsbeteckningarna, Böske 37:1 och Böske 2:108. Det främst för att man kan 
skapa en riktigt bra utemiljö med fina utblickar och närhet till natur. Det finns även blandad 
bebyggelse runtomkring med både bostäder och verksamheter. Dock är allmänna kommuni
kationer i nuläget bättre i Grevie än i Västra Karup. 
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Bakgrund 
Teknik & service har fått i uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för särskilt boende i 
kommunen. Syftet med lokaliseringsstudien är att föreslå lämpliga platser att bygga ett nytt 
särskilt boende i kommunen. Lokaliseringsstudien ska vara ett beslutsunderlag och ligga till 
grund för ett fortsatt arbete med en förstudie. 

Konsekvenser av beslut 
Tillgodose behovet av fler boendeplatser för SÄBO i Kommunen. Skapa en god fysisk arbets
miljö för medarbetare som är en viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Samhälle 
Båstads kommun har en hög andel äldre i sin befolkning ökar behovet av fler boendeplatser i 
takt med att befolkningen blir allt äldre. Det finns idag fyra boenden på olika platser i Kommu
nen. För att klara de ökande behoven behöver ett nytt SÄBO stå klart 2026-2027 och ytterli
gare ett 2030-2032. 

Verksamhet 
Lokalerna säkerställer ändamålsenliga lokaler för de boende och medarbetarna. Utemiljön ska 
vara medvetet gestaltad för att vara hälsofrämjande. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till : 
Teknik och service 
Vård och omsorg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Lokaliseringsstudie 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 
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KS § 59 Dnr KS 000067/2023- 100 

Direktupphandling för utredning av måltids-, biblioteks- och 
lokalvårdsverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upphandla utredningar 
för översyn av kommunens måltids-, lokalvårds- och biblioteksverksamhet. 

2. Konsultuppdraget finansieras genom att använda medel som finns 
reserverade till kommunstyrelsens förfogande. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med budgetbeslut för 2023 fick Kommunstyrelsen i uppdrag 
tillsammans med berörda nämnder att göra en översyn av 
måltidsverksamheten. Översynen upphandlas av en extern konsult och avser 
beskriva nuvarande organisation och de prismodeller som finansierar 
verksamheten. Den ska utgå från den kvalitet som verksamheten levererar. 

Protokoll 

Biblioteken inom Båstads kommun står vid ett vägskäl inför framtiden. Under 
hösten 2022 har utbildningsnämnden genomfört en kartläggning av 
kommunens skolbiblioteksverksamhet. Kartläggningen har resulterat i en 
skriftlig rapport och vidare till att utbildningsnämnden beslutat föreslå att 
skolbiblioteksverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till utbildnings
nämnden. Dessutom har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att 
göra en översyn av folkbibliotekens struktur och tjänsteutbud. 
Utbildningsnämndens rapport har fokus på skol-bibliotek och behöver 
kompletteras med en kartläggning som har ett bredare perspektiv -
biblioteksverksamheten som helhet; folkbibliotek, integrerade bibliotek samt 
samarbetet mellan folk- och skolbibliotek. Både idag och framåt i tiden. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson 2023-02-10. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upphandla utredningar 
för översyn av kommunens måltids-, lokalvårds- och biblioteksverksamhet. 
2. Konsultuppdraget finansieras genom att använda medel som finns 
reserverade till kommunstyrelsens förfogande. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
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Datum: 2023-02-14 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000067 /2023 -100 

Till:KS 

Direktupphandling för utredning av måltids-, biblioteks- och lokal
vårdsverksamhet 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upphandla utredningar för översyn av 
kommunens måltids-, lokalvårds- och biblioteksverksamhet. 

2. Konsultuppdraget finansieras genom att använda medel som finns reserverade till kommun
styrelsens förfogande med 1 000 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med budgetbeslut för 2023 fick Kommunstyrelsen i uppdrag tillsammans med be
rörda nämnder att göra en översyn av måltidsverksamheten. Översynen upphandlas av en ex
tern konsult och avser beskriva nuvarande organisation och de prismodeller som finansierar 
verksamheten. Den ska utgå från den kvalitet som verksamheten levererar. 

Biblioteken inom Båstads kommun står vid ett vägskäl inför framtiden. Under hösten 2022 har 
utbildningsnämnden genomfört en kartläggning av kommunens skolbiblioteksverksamhet. 
Kartläggningen har resulterat i en skriftlig rapport och vidare till att utbildningsnämnden be
slutat föreslå att skolbiblioteksverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till utbildnings
nämnden. Dessutom har kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
folkbibliotekens struktur och tjänsteutbud. Utbildningsnämndens rapport har fokus på skol
bibliotek och behöver kompletteras med en kartläggning som har ett bredare perspektiv - bib
lioteksverksamheten som helhet; folkbibliotek, integrerade bibliotek samt samarbetet mellan 
folk- och skolbibliotek. Både idag och framåt i tiden. 

Förvaltningen föreslår att även utreda lokalvårdsverksamheten i samband med pågående 
övergripande effektiviseringsarbete för kommunens verksamheter. Översynen upphandlas av 
en extern konsult och avser beskriva nuvarande organisation, tidsåtgång för lokalerna och de 
prismodeller som finansierar verksamheten i förhållande till den kvalitet som lokalvårdsverk
samheten levererar. 

Bakgrund 
Enligt budgetbeslut för 2023 gav Kommunfullmäktige i uppdrag till Kommunstyrelsen att till
sammans med berörda nämnde göra en översyn av nuvarande måltidsverksamhet. Syften med 
översynen är att utreda måltidsverksamheten utifrån kvalitet, kostnad och prismodeller. Ut
redningen ska kartlägga verksamheten ur ett bredare perspektiv med att beskriva nuläge avse
ende organisation, bemanning, matdistribution, ekonomi, taxor, kostnadsmodell och ge en ana
lys avseende kvalitetsval av råvaror. Utredningen ska också ge effektiviseringsförslag med be
skrivning av konsekvenser. 

~ 
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Hösten 2022 gav utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att kartlägga skolbiblioteks
verksamheten utifrån uppdrag, innehåll och organisationstillhörighet. Kartläggningen refere
rar bland annat till§ 36 i Skollagen (2010:800) samt utredningen Skolbibliotek för bildning 
och utbildning (SOU 2021:3) och har resulterat i en skriftlig rapport och vidare till att utbild
ningsnämnden beslutat föreslå att skolbiblioteksverksamheten flyttas från kommunstyrelsen 
till utbildningsnämnden. 

För att kunna fatta ett välgrundat beslut om hur biblioteksverksamheten i Båstads kommun 
ska organiseras behövs det en kompletterande kartläggning med bredare perspektiv - biblio
teks-verksamheten som helhet; folkbibliotek, integrerade bibliotek samt samarbetet mellan 
folk- och skolbibliotek Den kompletterande kartläggningen ska ta hänsyn till Bibliotekslagen, 
Skol-lagen, både den nationella och regionala biblioteksstrategin, den gällande bibliotekspla
nen samt kommunens vision och mål. Kartläggningen behöver även innehålla en omvärldsana
lys, utgå från bibliotekets användare för att kunna utveckla en biblioteksverksamhet som är 
relevant i ett föränderligt samhälle. Undersöka och ge exempel på kommuner som har ett väl
fungerande samarbete mellan folk- och skolbibliotek Kartläggningen ska föreslå alternativa 
lösningar för en biblioteksverksamhet i framkant, som ger största medborgarnytta i förhål
lande till tillgängliga budgetmedel och resultera i en rapport. Rapporten ska tillsammans med 
utbildningsnämndens rapport Skolbibliotekens pedagogiska roll för elevers lärande och 
måluppfyllelse i Båstads kommun ge ett bra beslutsunderlag för kommunstyrelsen. Den ska 
även kunna fungera som ett underlag för att ta fram en ny biblioteksplan för kommunen. 
I samband med ett övergripande effektiviseringsarbete av kommunens verksamheter föreslår 
förvaltningen att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nuva
rande lokalvårdsverksamhet. Syften med översynen är att utreda lokalvårdsverksamheten uti
från kvalitet, kostnad och prismodeller. Utredningen ska kartlägga verksamheten ur ett bre
dare perspektiv med att beskriva nuläge avseende organisation, bemanning, tidsåtgång, eko
nomi och kvalitet. Utredningen ska också ge effektiviseringsförslag med beskrivning av konse
kvenser för en behovsanpassad lokalvård. Utredningen ska redovisas i en skriftlig rapport. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Måltidsverksamheten ska verka för en god och näringsriktig mat och ha ett hållbart perspektiv. 
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling. Eftersom samhället är förän
derligt, krävs det att vi följer med och uppdaterar kommunens verksamheter. 
Lokalvårdsverksamheten ska verka för en god inomhusmiljö i kommunens verksamhetslokaler 
och ha ett hållbart perspektiv. 

En extern konsult har ett utifrån perspektiv och kan bidra både med specialistkunskap och med 
en objektiv kartläggning av verksamheterna. 

Verksamhet 
Kartläggningen behövs för att kunna belysa vilka konsekvenser och effekter olika alternativa 
lösningar har i verksamheten för personal, elever, brukare, omsorgstagare och våra medbor
gare. 

Ekonomi 
Direktupphandling får användas, eftersom upphandlingsvärdet understiger tröskelvärdet. An
slaget som kommunstyrelsen har till sitt förfogande uppgår till 4,9 mnkr och finansieringen 
kan ske genom dessa medel. Rapporten ska även belysa de ekonomiska konsekvenserna som 
de olika alternativa sätten att organisera verksamheten innebär. 



Barn konsekvensanalys 
Kartläggningen ska beakta barnens bästa i varje del av verksamhet som inkluderar barn. 

Beslutet ska expedieras till: 
Verksamhetschef Teknik & Service 
Avdelningschef Kultur och Fritid 
Avdelningschef Måltid och Lokalvård 
Tf bibliotekschef 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 
Skolchef 
Vård och omsorgschef 

Samråd har skett med: 
Tf bibliotekschef 
Ekonomichef 
Måltids- och Lokalvårdschef 
Skolchef 
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Kommunstyrelsen 7 mars 2023 

KS § 60 Dnr KS 000047/2023- 500 

Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Anta förslaget till nytt ägardirektiv för Sydvatten AB. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB innefattar 
två kompletteringar som avser dels förtydligande av soliditetsmått, dels 
instruktion för hur bolaget ska agera utifrån ny säkerhetsskyddslagstiftning, 
kapitel 6. 

Bolaget har sedan ett tiotal år haft ett internt soliditetsmål, fastställt av 
bolagets styrelse. Med anledning av bolagets omfattande investeringsplaner, 
nya redovisningsregler med mera, har diskussioner förts om behovet av att 
revidera detta nyckeltal. I samband med arbetet att ta fram ett nytt 
soliditetsmått har styrelsen, på inrådan av Ekonomiskt samråd, beslutat att 
föreslå delägarkommunerna att införa detta nya mått i ägardirektivet, kapitel 
5.5.2. 

Förslaget är att soliditetsmåttet ska vara en justerad soliditet som beräknas 
(egetkapital + (1-skattesats) x obeskattade reserver) / balansomslutning. 
Soliditeten ska enligt förslaget vara i intervallet 12-16 %. I bokslutet 2021 var 
detta mått 23 %. Båstads kommuns ekonomiavdelning gör ingen annan 
bedömning än det ekonomiska samrådet att det föreslagna måttet ska införas i 
ägardirektivet. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från ekonomichefJonas Lundqvist 2023-02-10, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
Anta förslaget till nytt ägardirektiv för Sydvatten AB. 

Behandling av yrkanden 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
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KS § 61 Dnr KS 000068/2023- 100 

Attestliggare för kommunstyrelsen 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Anta förvaltningens förslag till attestliggare 2023 för kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till ett attestreglemente samt 
tillämpningsanvisningar. Kommunstyrelsen har beslutat den 7 februari att 
föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag dessutom har 
kommunstyrelsen beslutat om tillämpningsanvisningarna. 

I attestreglementet framgår att varje nämnd ska utse beslutsattestanter och 
ersättare för dessa inför varje år. Ekonomiavdelningen har tagit fram ett 
förslag till attestliggare för kommunstyrelsen 2023 som biläggs detta ärende. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jonas Lundqvist 2023-02-14, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till attestliggare 
2023 för kommunstyrelsen. 

Behandling av yrkanden 

Protokoll 

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

Datum: 2023-02-14 
Handläggare: Jonas Lundqvist 

Dnr: KS 000068/2023 - 100 

Tjänsteskrivelse 

Till:KS 

Attestliggare för kommunstyrelsen 2023 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till attestliggare 2023 för kommun
styrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till ett attestreglemente samt tillämpningsanvis
ningar. Kommunstyrelsen har beslutat den 7 februari att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förvaltningens förslag dessutom har kommunstyrelsen beslutat om tillämpningsanvisningarna. 

I attestreglementet framgår att varje nämnd ska utse beslutsattestanter och ersättare för dessa 
inför varje år. Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till attestliggare för kommunsty
relsen 2023 som biläggs detta ärende. 

Kommunledning 
Jonas Lundqvist, ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till attestliggare 2023 för kommunstyrelsen. 
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KS § 62 Dnr KS 000118/2023- 906 

Ombudgetering av medel till kommunstyrelsens 
förfogande 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Protokoll 

Anslaget för kommunstyrelsen till förfogande 2023 på 4,9 mnkr ombudgeteras 
från finansen till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
I budgetbeslutet för budget 2023 är 4,9 mnkr budgeterat för kommunstyrelsen 
till förfogande. Dessa medel ligger som tidigare år budgeterat under finansen. 
Detta anslag bör budgeteras under kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen 
förfogar över anslaget så som det är tänkt. Ekonomiavdelningen föreslår därför 
en om budgetering av anslaget innevarande år och att detta beaktas i 
kommande budgetar. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jonas Lundqvist 2023-02-27. 

Förvaltningens förslag 
Anslaget för kommunstyrelsen till förfogande 2023 på 4,9 mnkr ombudgeteras 
från finansen till kommunstyrelsen. 

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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Kommunstyrelsen 7 mars 2023 

KS § 63 

Utbetalning av partistöd 2023 

Beslut 

Dnr KS 000073/2023- 903 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Partistöd för 2023 utbetalas ett grundstöd på 20 tkr till alla partier som är 
representerade i Båstads kommunfullmäktige samt ett stöd på 10 tkr per 
mandat partiet har i Båstads kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Det kommunala partistödet regleras i 4 kap.§§ 29-32 kommunallagen. Där 
framgår det att kommunen får lämna sådana bidrag till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson 2023-02-10. 

Förvaltningens och utskottets förslag 
Partistöd för 2023 utbetalas ett grundstöd på 20 tkr till alla partier som är 
representerade i Båstads kommunfullmäktige samt ett stöd på 10 tkr per 
mandat partiet har i Båstads kommunfullmäktige. 

Behandling av yrkanden 

Protokoll 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 7 mars 2023 

KS § 64 

Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000901/2022- 900 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Inkomna delgivningar: 

a). Samordningsförbundet NNV Skåne - Protokoll från styrelsemöte 
2023-02-02. 

b ). Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-09 
- Ekonomiuppföljning per den 31 december 2022, årsbokslut för 2022. 

c). Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2023-02-09 -
Uppföljning av intern kontrollplan 2022 - T3. 

d). Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2023-02-13 - Bokslut 
2022 inklusive uppföljning av nämndsplan och intern kontroll. 

e). Protokoll från styrelsemöte 7 i NSR 2022-11-25. 

f). Protokoll från ekonomiska delegationen i NSR 2022-11-24. 

g). Protokoll från tekniska delegationen i NSR 2022-11-24. 

h). Beslut från Kollektivtrafiknämnden 2022-11-11 - Färdtjänst i vissa 
kommuner. 

Protokoll 

i). Protokollsutdrag från socialnämnden 2023-02-15 - Bokslut 2022 inklusive 
uppföljning av nämndsplan samt återrapportering av intern kontrollplan. 
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Kommunstyrelsen 7 mars 2023 

KS § 65 

Anmälda delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Dnr KS 000915/2022- 900 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälda delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut - Markupplåtelser 2022. 

b ). Delegations beslut - Flyttning av fordon 2022-03-11 - 2022-04-04. 

c). Delegationsbeslut-Trafikingenjören 2023-01-13 - 2023-01-16. 

d). Delegations beslut - Yttrande tung, bred och lång transport 
2023-01-11- 2023-01-16. 

e). Delegationsbeslut- Beslut om lokal trafikföreskrift 2022-08-16 
- 2022-12-12. 

fJ. Delegationsbeslut - Beslut om lokal trafikföreskrift 2023-01-17. 

g). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads 
kommun utfärdade mellan 2022-12-01 och 2022-12-31. 

h). Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar i Båstads 
kommun utfärdade mellan 2023-01-01 och 2023-01-31. 

i). Beslut - Kommunstyrelsens svar till Region Skånes kollektivtrafiknämnd 
angående förslag om att tillåta färdtjänst över regiongränserna. 

j). Delegations beslut - Beslut om lokal trafikföreskrift 2023-02-24. 

k). Delegations beslut från trafikingenjören - Dispens från L TF t o m 
2022-10-18. 

Protokoll 
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KS § 66 Dnr KS 000144/2023- 903 

Val av ledamot till Stensåns vattenråds styrelse 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Följande utses till ledamot i Stensåns vattenråds styrelse från stämman 
våren 2023 till stämman våren 2025: 

Charlotte Wachtmeister (M) 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska utse ledamot i Stensåns vattenråds styrelse för tiden 
från stämman våren 2023 till stämman våren 2025. 

Yrkande 
Johan Olsson Swanstein (M) föreslår att Charlotte Wachtmeister (M) utses. 

Behandling av yrkanden 

Protokoll 

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


