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Plats och tid:

Kommunkontoreti Båstad, tisdagen den 9 februari 2021 kl. 09.00-12.30.

Beslutande:

Johan Olsson Swanstein (M), Ordförande.
Ingela Stefansson (S), l:e vice ordförande. Deltar på distans.
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande. Deltar på distans.
Kerstin Gustafsson (M), ledamot. Deltar på distans.
UlfJiewertz (M), ledamot. Deltar på distans.
Gösta Sandgren (M), ledamot. Deltar på distans.
Thomas Nerd (S), ledamot. Deltar på distans.
Birgitte Dahlin (L), ledamot. Deltar på distans.
Inge Henriksson (BP), ledamot. Deltar på distans.
Hans Grönqvist (BP), ledamot. Deltar på distans.
Carolin Gräbner (SD), ledamot. Deltar på distans.
Ebba Krumlinde (C), ledamot. Deltar på distans.
Uno Johansson (C), ledamot.

Övriga
närvarande:

Krister Lilja (KD), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans.
Claes Sjögren (BP), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans.
Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.
Henrik Andersson, nämndsekreterare.

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Uno Johansson. Ersättare: Inge Henriksson.
Kommunkontoret i Båstad, fredagen den 12 februari 2021kl.13.00.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-02-09

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2021-02-13 till och med 2021-03-07

Förvaringsplats
för protokollet:

Komm/ /!Jtoret i Båstad ,

Underskrift

'7~ ~~-

Henrik Andersson
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Innehållsförteckning
Kommunstyrelsen 2021-02-09
KS § 16

Dnr KS 000923/2020 - 900

Val av justeringsperson
KS§17

DnrKS000924/2020-900

Godkännande av dagordningen
KS § 18

Dnr KS 000798/2020 - 900

lnformationsärenden
KS § 19

Dnr KS 000693/2019 - 900

Svar på granskning av kommunens krishantering
KS § 20

Dnr KS 000814/2020 - 907

Bidragsansökan från Grevie GIK till padelhall
KS § 21

Dnr KS 000061/2021- 906

Budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026
KS § 22

Dnr KS 000077 /2021- 200

Överlåtelse av exploateringsavtal, Slammarp 2:47 m.fl.
KS § 23

Dnr KS 000012/2021- 901

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut - Revidering av kommunstyrelsens reglemente
och delegationsordning till följd av avskaffande av förhandlingsutskottet
KS § 24

Dnr KS 000941/2020 - 900

Väckt ärende från utbildningsnämnden - Säkerställande av delegationsordning
för personalärenden vid myndighetsutövning
KS § 25

Dnr KS 000208/2020 - 100

Svar på medborgarförslag avseende brukarrevision inom individ- och familjeomsorgen
KS § 26

Dnr KS 000926/2020 - 900

Kommunstyrelsens beslutslogg
KS § 27

Dnr KS 000907 /2020 - 900

Delgivningar
KS § 28

Dnr KS 000887 /2019 - 900

Anmälda delegationsbeslut
KS § 29

Dnr KS 000117 /2021- 300

Svar på remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 16

Dnr KS 000923/2020 - 900

Val av justeringsperson
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll väljs Uno Johansson.

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Inge Henriksson.
3. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 12 februari 2021 kl. 13.00.
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.

usterandes si naturer
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KS § 17

DnrKS000924/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg:
Ändrad skatteprognos 2021 samt öronmärkningar av medel från
kommunstyrelsens förfogande: Ärendet utgår idag.
Extra ärende: Svar på remiss gällande förslag om fiskereglering i marina
skyddade områden i Västerhavet.
Fråga från Uno Johansson (C): Svenstad/skjutbanan och vilka planer som
är på gång i området.

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.

usterandes si naturer
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KS § 18

Dnr KS 000798/2020 - 900

lnformationsärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Informationen redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Till detta sammanträde redovisas följande information:
a). Information om arbetet kring ett eventuellt införande av vattenmätare
(UlfThysell, NSVA).
b). VA-taxan (UlfThysell, NSVA).
c). Information om PFAS: Vad är det och varför all uppståndelse?
(Anna Sorelius, NSR, och Michaela Sundström, miljöchef).
d). Kommundirektören informerar: pågående vaccinering i kommunen mm
(Charlotte Rosenlund Sjövall).
e). Coronavirusets smittspridning: Kort lägesrapport (Christofer Thoren).
f). Svenstad/skjutbanan och vilka planer som är på gång i området.
Uno Johansson (C) ställer frågan och Jan Bernhardsson svarar.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Dnr KS 000693/2019 - 900

Svar på granskning av kommunens krishantering
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaren i tjänsteskrivelsen samt fortsätter
bevaka frågorna om styrdokument för krisberedskap och säkerställer att de
följs upp.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen gjorde 2019-06-05 en hearing av kommunens
krisberedskap (REV 000031/2019) utifrån avsaknad av lagstadgad
styrdokumentation, avsaknad av ekonomisk redovisning samt avsaknad av
säkerhetschef från föregående mandatperiod. Utifrån rapporten har ytterligare
frågor ställts från Revisionen om tidplan för risk- och sårbarhetsanalys,
krisledningsplan, utbildnings- och övningsplan, styrdokument för
krisberedskap samt implementering av NIS-direktivet.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från säkerhetschef Christofer Thoren 2021-01-20.

Förvaltningens och
arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaren i tjänsteskrivelsen samt fortsätter
bevaka frågorna om styrdokument för krisberedskap och säkerställer att de
följs upp.

justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2021-01-21
Handläggare: Christofer Thoren

Tjänsteskrivelse
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Till: Kommunstyrelsen

Dnr: KS 000693/2019 - 900 & REV 000031/2019

Svar på granskning av kommunens krishantering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaren nedan samt fortsätter bevaka frågorna om styrdokument för krisberedskap och säkerställer att de följs upp.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen gjorde 2019-06-05 en hearing av kommunens krisberedskap (REV
000031/2019) utifrån avsaknad av lagstadgad styrdokumentation, avsaknad av ekonomisk
redovisning samt avsaknad av säkerhetschef från föregående mandatperiod. Utifrån rapporten
har ytterligare frågor ställts från Revisionen om tidplan för risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplan, utbildnings- och övningsplan, styrdokument för krisberedskap samt implementering av NIS-direktivet. Frågorna besvaras nedan.

Bakgrund
Kommunrevisionen gjorde 2019-06-05, tillsammans med Kommunstyrelsen, berörda tjänstemän och representanter från Länsstyrelsen i Skåne län, en hearing av kommunens krisberedskap (REV 000031/2019). Anledningen till granskningen var avsaknad av lagstadgad styrdokumentation samt avsaknad av ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län under
föregående mandatperiod: 2015-2018. Detta enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan MSB och SKR. Revisionen lyfter även
fram avsaknad av säkerhetschef som en brist.
Revisionens bedömning är att Kommunstyrelsen uppvisat brister i styrningen och uppföljningen av säkerhetsarbetet under föregående mandatperiod: 2015-2018. Bedömningen är samtidigt att det nu utifrån aktuell hearing finns en förståelse för dessa brister hos Kommunstyrelsen och att Kommunstyrelsen nu verkar för att stärka styrningen. Revisionen vill betona vikten
av att arbetet fullföljs.

Svar på Revisionens frågor
Risk- och sårbarhetsanalys:
Planeras att kunna beslutas i juni 2021.
Krisledningsplan (Plan för hantering av extraordinära händelser):
Revidering planeras att kunna beslutas i juni 2021.
Utbildnings- och övningsplan:
Planeras att kunna beslutas i april 2021.
Styrdokument för kommunens krisberedskap:
Planeras att kunna beslutas i september 2021.
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NIS-direktivet:
NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem och omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Det är inte säkert att Båstads kommun omfattas av NIS-direktivet enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps tillhörande föreskrifter för NIS pga. bl.a. kommunens storlek och antal årsarbetare. Att arbeta med
säkerhet i nätverk och informationssystem är en viktig fråga oavsett. Gällande informationssäkerhet i övrigt finns rutiner för intern incidentrapportering och för riskanalyser av IT-system.
Informationssäkerhetsarbete för infrastrukturen för redundans och behörigheter pågår kontinuerligt. Informationssäkerhetsarbete pågår även parallellt tillsammans med Ängelholms
kommun.

Christofer Thoren
Säkerhets chef

Beslutet ska expedieras till:

Revisionen
Säkerhetschef
Bilagor till tjänsteskrivelsen:

Rapport från hearing om kommunens krishantering
Granskning från revisionen
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Dnr KS 000814/2020 - 907

Bidragsansökan från Grevie GIK till padelhall
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen avslår Grevie GIK:s bidragsansökan till
anläggningsavgift för padelhall.

2. Förvaltningen får i uppdrag att efter dialog med Grevie GIK låta
föreningen återkomma med en förnyad ansökan om stöd.
Beskrivning av ärendet

Grevie GIK inkom 6 november med en ansökan om bidrag till
VA-anläggningsavgiften motsvarande 197 375 kr till deras nybyggnation
av en inomhushall för padelspel. Grevie GIK vill lyfta att man anser att taxan
inte ska beräknas att motsvara sju lägenheter när de har anslutit två toaletter
och är ansluten på dagvattenledningen. Man lyfter fram att man inte
har omklädningsrum eller duschrum samt att man tycker en rimlig
anslutningsavgift hade varit ca 80 000 kr, vilket ungefärligt skulle
motsvara anslutningsavgifter för två lägenheter.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2021-02-04, med tillhörande
bilagor.

Förvaltningens förslag

Kommunstyrelsen avslår Grevie GIK:s bidragsansökan till anläggningsavgift
för padelhall.

Föredragande

Ekonomichef Elisabet Edner och fastighets- och fri tidschef Hans Paganus
föredrar ärendet.

Yrkanden

Johan Olsson Swanstein (M) med bifall från Birgitte Dahlin (L), Gösta
Sandgren (M), Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall
till förvaltningens förslag, med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag
att efter dialog med Grevie GIK låta föreningen återkomma med en förnyad
ansökan om stöd.
Ebba Krumlinde (C): Bifall till Grevie GIK:s ansökan.
Bo Wendt (BP): Bjärepartiet anser att Grevie GIK ska beviljas ett bidrag på 197
000 kr så att deras avgift för anläggningsavgift blir 80 000 kr. Föreningen har
som vi förstår byggt en padelhall på drygt 1 000 kvm med endast två WC och
inget kök eller pentry. Anläggningen har klassats i samma grupp som butiker,
hotell, industri, sporthall där varje påbörjad yta på 150 kvm BTA räknas som en
lägenhet. På så sätt räknas anläggningen som sju lägenheter vilket är helt
orimligt utifrån belastningssynpunkt. Anläggningsavgiften måste därför sänkas,
lämpligen med ett bidrag från VA-kollektivets konto för anläggningsavgifter.
Forts. på nästa sida.
usterandes si naturer
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Proposition

Ordförande ställer proposition på yrkandena ovan och finner att
kommunstyrelsen bifallit Johan Olsson Swansteins m fl yrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet.

usterandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KOMMUN
Kommunledningskontoret
Datum: 2021-02-04
Handläggare: Elisabet Edner

Till: Kommunstyrelsen

Dnr: KS 000814/2020-907

Bidragsansökan till Anläggningsavgift Padelhall

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår Grevie GIKs bidragsansökan till anläggningsavgift för padelhall.

Aktuellt
Grevie GIK inkom 6 november med en ansökan om bidrag till VA-anläggningsavgiften motsvarande 197 375 kr kr till deras nybyggnation av en inomhushall för padelspel. Grevie GIK vill lyfta
att man anser att taxan inte ska beräknas att motsvara 7 lägenheten när de har anslutit två
toaletter och är ansluten på dagvattenledningen. Man lyfter fram att man inte har omklädningsrum eller duschrum samt att man tycker en rimlig anslutningsavgift hade varit ca 80 tkr vilket
ungefärligt skulle motsvara anslutningsavgifter för två lägenheter.

Bakgrund - VA-Taxa
Båstads kommun har flera stora projekt för utbyggnad av vatten samt spillvatten. NSVA gör
regelbundna översyner av anläggningsavgifterna, ungefär vart femte år. Syftet är att se om
eventuella justeringar av anläggningsavgifterna måste göras för att täcka de utbyggnadsprojekt av
vatten och avlopp som kommer att göras inom de närmsta åren. Om täckningsgraden är låg för
kommande investeringar som kommunen avser att göra inom vatten och avlopp behöver brukningsavgifterna täcka kostnaderna för utbyggnaderna.

En större översyn av anläggningsavgifterna i va-taxan i Båstad gjordes 2015 och Kommunfullmäktige i Båstad fattade i juni samma år beslut om ny taxa. I underlaget inför översynen av anläggningsavgifterna fanns flera stora utbyggnadsprojekt med, så som Ängalag, Förslöv/Vadebäck,
Mäsinge, Nya Hemmeslöv, Åstad, Lindströms backe med flera. Höjningen som gjordes år 2015
innebar inte bara att anläggningsavgiften höjdes för verksamheter, utan även för privatpersoner
och anslutning av flerfamiljshus och villor.
VA-taxan i Båstad kommun följer Svenskt Vattens basförslag på hur en va-taxa ska vara utformad.
Alla NSVA-kommuner har en va-taxa som är utformad på detta sätt och så även de flesta kommuner i Sverige.
Ett bidrag till föreningen bli indirekt ett bidrag från skattekollektivet till VA-kollektivet och dessa
två kollektiv ska hållas separat. En avgiftssubvention genom ett bidrag vilket är aktuellt kan få
samma innebörd som om kommunen lämnar ett ekonomiskt stöd till en enskild kommunmedlem.
Stödet anses då som utgångspunkt falla utanför den kommunala kompetensen och därmed inte ha
laglig grund.
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Bakgrund - Föreningsbidrag
När det gäller bidrag så ger kommunen inga investerings bidrag till padelhallar. De agerar på en
väldigt kommersiell marknad och har generellt en väldigt liten andel barn- och ungdomsverksamhet. Föreningar med barn och ungdomsverksamhet kan söka investerings bidrag från kommunen
innan påbörjat projekt. I övrigt gäller de generella reglerna för barn- och ungdomsföreningar
gällande bidrag.

Utomhus jämställs padelbanor med tennisbanor som föreningar kan söka driftbidrag för. Kommunen ger dock inte bidrag för inomhusbanor varken för tennis eller för padel.
Information om kommunens stöd till föreningar med barn och ungdomsverksamhet läggs som
bilaga till tjänsteskrivelsen.

Övervägande/framtid
Kommunens taxa för vatten och avlopp fattas årligen av kommunfullmäktige och det är utifrån
denne som Grevie GIK har debiterats. Grevie GIK har haft möjlighet ha dialog med kommunen och
informera sig om gällande taxenivå innan byggnation.

Kommunen anser att padelhallar faller under kommersiell verksamhet som inte berättigar
förenings bidrag. Ifall Grevie GIK väljer att starta upp en ungdomsverksamhet finns det föreningsbidrag som de kan söka.
Likställighetsprincipen gäller när kommunerna tar ut avgifter för tillhandahållna prestationer, om
inte annat föreskrivs i speciallag. Vid sidan av den allmänna likställighetsprincipen finns det i olika
speciallagar bestämmelser om likställighet. I till exempel 31 §lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster [LAV] anges att avgifterna skall fastställas så att kostnaderna fördelas mellan
avgiftsbetalarna i enlighet med vad som är skäligt och rättvist. Därför är det en likställighetsprincip som utgör en norm för fördelningen av kommunala avgifter mellan avgiftsbetalarna och den
principen innebär att om avgiftsbetalarna tillhandahåller samma prestation, så skall de betala lika
avgifter för prestationen. Enligt till exempel LAV fördelas avgifterna enligt en nyttoprincip och
enligt. Det anses dock inte tillåtet att fördela va-avgifter efter vilken ekonomisk bärkraft fastigheterna har.
Att bevilja detta bidrag kan dessutom bli prejudicerande framöver där fler föreningar kan komma
att förvänta sig få bidrag för verksamheter som verkar på kommersiell marknad. I kommunen
finns än så länge ytterligare två platser där man kan spela padel inomhus. Likställighetsprincipen
reglerad i kommunallagen säger att "Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat." Undertecknad anser inte att det föreligger sakligt
skäl att frångå likställighetsprincipen.

Elisabet Edner
Ekonomichef

Beslutet ska expedieras till:

Ekonomiavdelningen
Teknik och Service
Grevie GIK
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Samråd har skett med:
VD på NSVA
Fri tidschef och VA-ingenjör på Teknik och service
Jurist, Höganäs kommun
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Inkommen bi dragsansökan till anläggningsavgift Padelhall
Bidragsbestämmelser 2021
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KS§ 21

Dnr KS 000061/2021- 906

Budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Föreslagen budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026 antas med
preliminär ram- och investeringsbudget inklusive mål i juni i
kommunstyrelsen. Beslut om ramar, investeringsbudget samt mål fastställs i
kommunfullmäktige i oktober månad.
2. Nämnderna tar beslut om preliminär nämnds budget samt mål senast i
augusti. Slutlig nämndsbudget samt mål fastställs senast i november månad.
3. Processen utvärderas av budgetberedningen under 2021.
4. Kommunstyrelsen beaktar de synpunkter som utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden lyfter och kommer att tydliggöra kopplingen
mellan mål-, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning i budget- och
uppföljningsprocessen.
5. En politisk styrgrupp inrättas med representanter från kommunstyrelsen
och berörda nämnder att verka under 2021 för att stödja och leda arbetet
med ny mål-, kvalitets- och ekonomistyrning.
6. Utbildning i budgetarbete ges till samtliga nämnders ledamöter och
ersättare.
7. Rapportering av ekonomiskt utfall och prognos för kommunen sker vid
fyra tillfällen om året utöver årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet

Nytt förslag till upplägg för Båstads kommuns budgetprocess har arbetats
fram och i samband med detta togs det även fram förslag till uppdaterad
uppföljningsprocess. Upplägg och tidsplan för budget och uppföljning 2022
läggs som bilaga. Syftet med kommunens budgetprocess är att det ska finnas ett
bra och tydligt beslutsunderlag när kommunfullmäktige tar ställning till budget för kommande år. Synpunkter har inkommit på att utöka möjligheten till
analys i samband med ekonomiska uppföljningar. Detta förslag innebär att
minska på antalet uppföljningar för på så sätt möjliggöra mer kvalificerad
analys. Det har även inkommit synpunkter på att målstyrningens samband med
ekonomistyrningen bör förtydligas i både budget- och uppföljningsprocessen.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner 2021-02-09, med tillhörande
bilagor.
Forts. på nästa sida.
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Förvaltningens förslag

1. Föreslagen budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026 antas med
preliminär ram- och investeringsbudget inklusive mål i juni i
kommunstyrelsen. Beslut om ramar, investeringsbudget samt mål fastställs i
kommunfullmäktige i oktober månad.
2. Nämnderna tar beslut om preliminär nämnds budget samt mål senast i
augusti. Slutlig nämndsbudget samt mål fastställs senast i november månad.
3. Processen utvärderas kontinuerligt av budgetberedningen under 2021.
4. Rapportering av ekonomiskt utfall och prognos för kommunen sker vid
fyra tillfällen om året utöver årsredovisningen.

Föredragande

Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.

Yrkanden

Thomas Nerd (S) med bifall från Uno Johansson (C) och UlfJiewertz (M) :
Bifall med följande tillägg: 1. Kommunstyrelsen beaktar de synpunkter som
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden lyfter och kommer att
tydliggöra kopplingen mellan mål-, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning i
budget- och uppföljningsprocessen. 2. Kommunstyrelsen bifaller
utbildningsnämndens beslutsparagraf om att den fortsatta processen ska styras
av en politisk arbetsgrupp med representanter från berörda nämnder.
Kerstin Gustafsson (M): Bifall med följande tillägg: Under 2021 ska sambandet
med mål-, kvalitets- och ekonomistyrning vara implementerat i budget- och
uppföljningsprocessen.
Bo Wendt (BP) med bifall från Uno Johansson (C): Utbildning i budgetarbete
ges till nämndernas ledamöter och ersättare.

Proposition

Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag, punkterna 1
och 2, och finner då att kommunstyrelsen bifallit dessa bägge punkter.
Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag, punkt 3,
och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget enligt följande formulering:
Processen utvärderas av budgetberedningen under 2021.
Därefter ställer ordföranden proposition på Thomas Nerds första
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Thomas Nerds andra
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget enligt
följande formulering: En politisk styrgrupp inrättas med representanter
från kommunstyrelsen och berörda nämnder att verka under 2 021 för
att stödja och leda arbetet med ny mål-, kvalitets- och ekonomistyrning.
Därefter ställer ordföranden proposition på Kerstin Gustafssons
tilläggsyrkande och finner att den kan betraktas som bifallen i och med
formuleringen i punkten ovan.
Forts. på nästa sida.
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Därefter ställer ordföranden proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget enligt följande formulering:
Utbildning i budgetarbete ges till samtliga nämnders ledamöter och ersättare.
Slutligen ställer ordföranden proposition på sista beslutspunkten i
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit förslaget.
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KS § 22

Dnr KS 000077 /2021- 200

Överlåtelse av exploateringsavtal, Slammarp 2:47 m.fl.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Godkänna att upprättat exploateringsavtal för fastigheten Båstad Slammarp
2:4 7 m.fl. överlåts från Skånsk villa & mark AB:s konkursbo till Startplattan
191324 (under namnändring till Bjäre mark AB).

Beskrivning av ärendet

Den 4 augusti 2009 ingick Båstads kommun exploateringsavtal med Skånsk
villa & mark AB (556677-8725) i syfte att genomföra den detaljplan som tagits
fram för fastigheterna Båstad Slammarp 2:47 m.fl. Exploateringsavtalet har
genomförts till viss del, såtillvida att exploateringsersättning har erlagts och
fastighetsbildning har genomförts (2010).
Teknik och service har genom kontakt med intressenter till området
uppmärksammats på att de 14 fastigheter som styckats av inom
exploateringsområdet förmedlats till försäljning genom mäklare. De
intressenter som kontaktat kommunen i ärendet har informerats om upprättat
exploateringsavtal och gällande villkor gentemot Båstads kommun.
Trots att exploateringsavtalet tecknades redan 2009 så överensstämmer
innehållet och de villkor som uppställts däri väl med de villkor som Båstads
kommun ställer i nutid. Ansvaret och kostnaden för utbyggnad av områdets
infrastruktur vilar helt på exploatören och kommunen ska involveras i
projektering/utbyggnad av vatten och avloppsledningar för att i senare skede
godkänna dessa och överta ansvaret för dem. Motsvarande rätt till delaktighet
gäller även Förslövsholms vägförening, även om detta inte uttryckligen framgår
av avtalet. Som huvudman för allmän plats kan de motsätta sig en anläggning
som inte uppfyller en godtagbar standard, varför det ligger i exploatörens
intresse att involvera vägföreningen innan anläggningen byggs ut. Teknik och
service gör därför bedömningen att upprättat exploateringsavtal kan överlåtas
istället för att ett nytt upprättas. Att exploateringsavtalet är möjligt att överlåta
till ny exploatör efter kommunens godkännande framgår av avtalets § 8.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist 2021-02-01,
med tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag

Godkänna att upprättat exploateringsavtal för fastigheten Båstad Slammarp
2:47 m.fl. överlåts från Skånsk villa & mark AB:s konkursbo till Startplattan
191324 (under namnändring till Bjäre mark AB).
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Tjänsteskrivelse
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Till: Kommunstyrelsen

Dnr: KS 000077 /2021- 200

Överlåtelse av exploateringsavtal, Slammarp 2:47 m.fl.
Förslag till beslut

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
Godkänna att upprättat exploateringsavtal för fastigheten Båstad Slammarp 2 :4 7 m.fl överlåts
från Skånsk villa & mark ABs konkursbo till Startplattan 191324 (under namnändring till Bjäre
mark AB).

Sammanfattning av ärendet
Den 4 augusti 2009 ingick Båstads kommun exploateringsavtal med Skånsk villa & mark AB
(556677-8725) i syfte att genomföra den detaljplan som tagits fram för fastigheterna Båstad
Slammarp 2:47 m.fl.
Exploateringsavtalet har genomförts till viss del, såtillvida att exploateringsersättning har erlagts och fastighets bildning har genomförts (2010).
Teknik och service har genom kontakt med intressenter till området uppmärksammats på att
de 14 fastigheter som styckats av inom exploateringsområdet förmedlats till försäljning genom
mäklare. De intressenter som kontaktat kommunen i ärendet har informerats om upprättat
exploateringsavtal och gällande villkor gentemot Båstads kommun.
Trots att exploateringsavtalet tecknades redan 2009 så överensstämmer innehållet och de
villkor som uppställts däri väl med de villkor som Båstads kommun ställer i nutid. Ansvaret
och kostnaden för utbyggnad av områdets infrastruktur vilar helt på exploatören och kommunen ska involveras i projektering/utbyggnad av vatten och avloppsledningar för att i senare
skede godkänna dessa och överta ansvaret för dem. Motsvarande rätt till delaktighet gäller
även Förslövsholms vägförening, även om detta inte uttryckligen framgår av avtalet. Som huvudman för allmän plats kan de motsätta sig en anläggning som inte uppfyller en godtagbar
standard, varför det ligger i exploatörens intresse att involvera vägföreningen innan anläggningen byggs ut.
Teknik och service gör därför bedömningen att upprättat exploateringsavtal kan överlåtas
istället för att ett nytt upprättas. Att exploateringsavtalet är möjligt att överlåta till ny exploatör efter kommunens godkännande framgår av avtalets § 8.

Aktuellt
Skånsk villa & mark ABs konkursbo (556677-8725) har genom köpeavtal överlåtit fastigheterna Båstad Slammarp 2:47, 2:107-2:119 till Startplattan 191324 (559294-9738), under namnändring till Bjäre mark AB.

2 (2)

Konsekvenser av beslut
Samhälle
Förevarande förslag till beslut underbygger ett genomförande av exploateringsområdet Slammarp 2:47 m.fl, vilket i sin tur möjliggör byggnation av 14 nya bostäder i Förslövs samhälle.
Verksamhet
Förevarande förslag till beslut medför inga konsekvenser för verksamheten.
Ekonomi
Förevarande förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.

Teknik och service

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör

Beslutet ska expedieras till:

1.
2.
3.
4.
5.

Skånsk villa och marks konkursbo, Ola Sellert
Startplattan 191324 (under namnändring till Bjäre mark AB), Ulf Jönsson
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson
Bjäre kraft, Bengt Henrysson
NSVA, Fredrik Jönsson/Lina Falk

Bilagor till tjänsteskrivelsen:
1. Registreringsbevis, Startplattan 191324
2. Generalfullmakt för Startplattan 191324
3. Köpeavtal för Båstad Slammarp 2:47 m.fl
4. Exploateringsavtal för Slammarp 2:47 m.fl
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Dnr KS 000012/2021 - 901

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut - Revidering av
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning till
följd av avskaffande av förhandlingsutskottet
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Anta förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente och verkställs
2021-04-01.
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta förslag på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och
verkställs 2021-04-01.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-12-16, § 188 dnr KS 000096/2020903, att kommunstyrelsens förhandlingsutskott avskaffas och uppgifterna
överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2021. Samt att förslag
till förändring av reglementen och andra styrdokument beslutas senast i mars
2021.
Avskaffandet innebär att personalpolitiska frågor hanteras genom
kommunstyrelsens arbetsutskott. För ärendeberedningen är förändringen
positiv då personalfrågor kommer att följa kommunstyrelsens ordinarie
beredningsrutiner.
Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens reglemente
och delegationsordning revideras enligt bilagda förslag (förslag på ändringar är
gulmarkerade). Förslagen innebär att reglementets stycke om
Förhandlingsutskottet § 29 stryks. Samt att arbetsutskottet ersätter
förhandlingsutskottet i de punkter där förhandlingsutskottet haft rollen som
delegat eller samråd.

Underlag till beslutet

Förvaltningens och
arbetsutskottets förslag

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Johan Peterson och kanslichef
Olof Nilsson 2021-01-11, med tillhörande bilagor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Anta förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente och verkställs
2021-04-01.
Kommunstyrelsen beslutar:
Anta förslag på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och
verkställs 2021-04-01.
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Dnr KS 000941/2020 - 900

Väckt ärende från utbildningsnämnden - Säkerställande
av delegationsordning för personalärenden vid
mynd ighetsutövn ing
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Kommundirektören får i uppdrag att genomlysa samtliga reglementen
och delegationsordningar för att tydliggöra roller och mandat.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden har väckt ett ärende till Kommunstyrelsen om att
säkerställa delegationsordningen för personalärenden vid myndighetsutövning.
Nämnden anför bland annat följande:
Utdrag från beslutet från Utbildningsnämnden:
"Föreslå kommunstyrelsen att uppdatera delegationsordningen så det i den
framgår och säkerställer 1) vem som fattar beslut och under vilka former beslut
ska fattas i personalärenden som påverkar utförande av myndighetsutövning
enligt lagstiftning och 2) att huvudman för myndighetsutövningen ska vara
konsulterad innan beslut."
Ärendet som nämnden refererar till handlar om en arbetsrättslig hantering
vilket är en fråga om verkställighet och därmed ligger inom chefsansvaret.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från HR-chef Philipp Seuffer 2021-01-20, med tillhörande
bilagor.

Förvaltningens förslag

Ingen åtgärd vidtas gällande delegationsordningen.

Arbetsutskottets förslag

Kommundirektören får i uppdrag att genomlysa samtliga reglementen och
delegationsordningar för att tydliggöra roller och mandat.

Föredragande

HR-chef Philipp Seuffer föredrar ärendet.

Yrkande

Thomas Nerd (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och förvaltningens
förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.

usterandes si naturer
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Till: Kommunstyrelsen

Dnr: KS 000941/2020 - 900

Säkerställande av delegationsordning för personalärenden vid myndighetsutövn i ng
Förslag till beslut

Ingen åtgärd vidtas gällande delegationsordningen.
Sammanfattning av ärendet

Utbildningsnämnden har väckt ett ärende till Kommunstyrelsen om att säkerställa delegationsordningen för personalärenden vid myndighetsutövning. Nämnden anför bland annat följande:
Utdrag från beslutet från Utbildningsnämnden:
11

Föreslå kommunstyrelsen att uppdatera delegationsordningen så det i den framgår och säkerställer 1) vem som fattar beslut och under vilka former beslut ska fattas i personalärenden som
påverkar utförande av myndighetsutövning enligt lagstiftning och 2) att huvudman för myndighetsutövningen ska vara konsulterad innan beslut.
11

Ärendet som nämnden refererar till handlar om en arbetsrättslig hantering vilket är en fråga
om verkställighet och därmed ligger inom chefsansvaret.
Bakgrund
Händelsen
Kommundirektör fick den 10 december 2020 kännedom om att det skett en allvarlig incident
inom verksamhetsområdet Barn och skola då flera användarkonton raderas i systemet Procapita som är ett digitalt system som används både inom verksamhetsområdet Barn och skola
samt Vård och omsorg.

Händelsen inträffade den 24 november 2020 men upptäcktes först den 9 december av medarbetare inom IOF. Ansvarig verksamhetsområdeschef för Barn och skola informerade inte
Kommun direktören om det inträffade, det föranledde att Kommundirektör omgående behövde
skapade sig en bild över händelseförloppet. Detta medförde att Kommundirektör fattade beslut
om att den medarbetare som raderat kontona stängdes av från arbetet så länge utredningen
skulle pågå.
Konsekvensen blev att Kommundirektör tog beslut om avstängning i ärendet utan dialog med
berörd verksamhetsområdeschef eller närmast personalansvarig chef. Det hör till ovanligheterna att Kommundirektör går förbi underställda chefers beslutsmandat men ligger inom ramen för chefsansvaret för kommunens högsta chef.
Händelsen är utredd och medarbetaren har återgått i tjänst. Ansvarig verksamhetsområdeschef arbetar vidare med att säkerställa att liknande händelser inte kan inträffa igen.
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Beslutet i aktuellt ärende gäller verkställighet ligger inom ramen för arbetsledningsrätten och
ingår därför inte i delegationsordningen.
Sammantaget gäller att ansvariga chefer ska säkerställer att arbetet är organiserat på ett sådant sätt att det finns behörig beslutsfattare. Myndighetsutövning finns inte som begrepp i den
mening att den kan tydliggöras i en delegationsordning som nämnden önskar.
Arbetsledningsrätten gäller alltjämt samtidigt som medarbetare har en arbetsskyldighet i förhållande till sin arbetsgivare. Kollektivavtalets bestämmelser reglerar det som gäller inom Båstads kommun och reglerar förhållningsregler mellan parterna och förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, inte heller det är något som bör tas upp i delegationsordningen.
Ledningsansvaret är tydligt i förhållande till vilka ansvarsområden som ligger inom chefens
ansvarsområden. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter framgår av uppgiftsfördelningen.
Avslutningsvis vore det olyckligt om delegationsordningen skulle omfatta områden som redan
är reglerade eller uttalade i annan text och skulle få negativa konsekvenser för Båstads kommuns arbetsgivaransvar som helhet.
Om begreppet myndighetsutövning
Myndighetsutövning saknar definition i lagtext. En definition som förekommer är den i den
äldre förvaltningslagen från 1971 [3 §] som lyder utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, eller annat jämförbart förhållande.
Begreppet myndighetsutövning förekom inte i själva lagtexten, utan användes i förarbetena för
att precisera citatet ovan. I förarbetena till den gamla förvaltningslagen preciseras begreppet
myndighetsutövning ytterligare genom formuleringen beslut eller andra åtgärder som ytterst
är uttryck för samhällets maktbefogenheter. Registrering av redan fattade beslut är således inte
myndighetsutövning utan ren verkställighet. Det betyder att registrering av betyg i ett digitalt
system är en administrativ hantering, inte det som nämnden väljer att benämna för myndighetsutövning.
Om arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten
När det gäller arbetsledningsrätten och arbetsskyldigheten handlar det i princip om följande.
Anställningsavtalet är ett avtal mellan två parter som ingått en överenskommelse om ett antal
åtaganden. Grundläggande i avtalet är arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetstagaren ska utföra det arbete som man kommit överens om enligt avtalet. Arbetsskyldigheten grundar sig på de skyldigheter att utföra arbetsuppgifter som ligger
inom ramen för anställningsavtalet, kollektivavtalet, är vad som går att utläsa ur rättspraxis.
Arbetsgivarens skyldighet är att erbjuda arbetstagaren det överenskomna arbetet och betala
lön för utfört arbetet. Arbetsledningsrätten har sitt ursprung i Decemberkompromissen från
1906 mellan LO och SAF som kortfattat innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela
arbetet på arbetsplatsen.
Om att stänga av med stöd av kollektivavtalet allmänna bestämmelser
Enligt kollektivavtalet allmänna bestämmelser kan en arbetsgivare stänga av en medarbetare
för att utreda en händelse. Av§ 10 i AB framgår följande: Avstängning är inte en disciplinär
åtgärd (disciplinpåföljd regleras i AB§ 11). Avstängning är en tillfällig åtgärd i avvaktan på att
arbetsgivaren kan ta ställning till ett eventuellt beslut om disciplinpåföljd, uppsägning, avskedande, polis-anmälan, omplacering,Jörjlyttning eller annan åtgärd. Innan beslut fattas om
avstängning kan det, om omständigheterna inte är helt klara för bedömning av sannolika skäl,
vara nödvändigt att undersöka de faktiska omständigheterna kring en händelse som har inträffat så att beslutet kan grundas på en saklig bedömning.
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Om chefensansvaret
Chefen ska säkerställa verksamheten bedrivs ändamålsenligt, i Båstads kommun har i princip
samtliga chefer fullt ledningsansvar. Det vill säga ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Kommundirektör har den högsta ansvarsnivån och är överställd verksamhetsområdeschef.
Chef som är överställd chef har rätt att fatta beslut enligt ansvars kedjan som följer av ledningsansvaret.
Om arbetsmiljöansvaret
Kommundirektören har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på samtliga arbetsställen
inom Båstads kommun. Det yttersta arbetsmiljöansvaret ligger på kommunstyrelsen. Kommundirektören har fördelat arbetsmiljöuppgifter till samtliga verksamhetsområdeschefer som
i sin tur har fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till chefer i organisationen. Samtliga chefer i
Båstads kommun har verksamhets-, budget och personalansvar. Genom persononalansvaret
följer arbetsmiljöansvaret för medarbetarna. Samtliga uppgiftsfördelningar är skriftliga och
personliga. Vid fördelningen av arbetsmiljöuppgifter har särskilt beaktats att den som har fått
en uppgiftsfördelning har de befogenheter och resurser som behövs för att arbeta med arbetsmiljön samt även har de kunskaper och den kompetens som arbetet kräver.
Uppgiftsfördelningen följs upp årligen av Kommunstyrelsen.

Philipp Seuffer
HR-chef

Beslutet ska expedieras till:
Johan Olsson Swanstein, Kommunstyrelsens ordförande
Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör
Utbildningsnämnden
Bilagor till tjänsteskrivelsen:

Väckt ärende: Säkerställa delegationsordningen för personalärenden vid myndighetsutövning.
Instruktioner för Kommundirektören
Chefsuppdraget i Båstads kommun
Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Handbok för arbetsidentifikation (AID) 2020-03-20:
https: /Is kr.se /download/18 .bbc2d3 8170ecf91a3e2bfb8 /158462 2 712 736 /Handbok Arbetsid
entifikation(AID)%20-%202020-03-20.pdf
Samråd har skett med:

Charlotte Rosenlund Sjövall, Kommundirektör
Torsten Rosin, Jurist, Höganäs kommun
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KS§ 25

Dnr KS 000208/2020 - 100

Svar på medborgarförslag avseende brukarrevision
inom individ- och familjeomsorgen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Avslå medborgarförslaget, med hänvisning till det pågående och omfattande
förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen i Båstad, samt att
verksamheten till viss del genom SKR:s brukarundersökning kommer att ha
möjlighet att redovisa resultatet inom ramen för måluppfyllelse under 2021.

Beskrivning av ärendet

Ärendet har tillkommit genom att RSMH NV Skåne har skickat ett
medborgarförslag till kommunens individ- och familjeomsorg, där man
hänvisar till de missförhållanden som har funnits gällande
myndighetsutövningen och hur detta påverkat och påverkar de enskilda
personer som det gäller. De menar också att individ- och familjeomsorgen inte
heller vet hur de som besöker verksamheten upplever mötet med
handläggaren. Syftet med brukarrevisionen är att få en uppfattning av hur den
enskilde individen upplever verksamheten samt att reformera den kultur som
har format arbetet inom individ- och familjeomsorgen.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från IoF-chefLena Täringskog 2021-01-14, med tillhörande
bilaga.

Förvaltningens och
socialutskottets förslag

Avslå medborgarförslaget, med hänvisning till det pågående och omfattande
förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen i Båstad, samt att
verksamheten till viss del genom SKR:s brukarundersökning kommer att ha
möjlighet att redovisa resultatet inom ramen för måluppfyllelse under 2021.
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Datum:2021-01-14
Handläggare: Lena Täringskog
Dnr: KS 000208/2020-900

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Till: Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag avseende brukarrevision inom individ och
familjeomsorg
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens socialutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Avslå medborgarförslaget, med hänvisning till det pågående och omfattande förbättringsarbete
inom individ- och familjeomsorgen i Båstad samt att verksamheten till viss del genom SKR:s
brukarundersökning kommer att ha möjlighet att redovisa resultatet inom ramen för måluppfyllelse under 2021.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet har tillkommit genom att RSMH NV Skåne har skickat ett medborgarförslag till kommunens individ- och familjeomsorg, där man hänvisar till de missförhållanden som har funnits gällande myndighetsutövningen och hur detta påverkat och påverkar de enskilda personer som det
gäller. Ni menar också att vi inte heller vet hur de som besöker verksamheten upplever mötet
med handläggaren.
Syftet med brukarrevisionen är att få en uppfattning av hur den enskilde individen upplever
verksamheten samt att reformera den kultur som har format arbetet inom individ och familjeomsorgen.

Konklusion
Verksamheten har ett omfattande pågående förbättringsarbete, som kommer att fortsätta under
hela 2021 och in på 2022. Med en pågående pandemi därtill, är det inte därför inte möjligt att
även genomföra en brukarrevision.
Det är av stor vikt att fånga besökarnas synpunkter på såväl bemötande som tillgänglighet under
vårt pågående förbättringsarbete, varför vi i detta läget valt att delta i SKR:s brukarundersökning inom samtliga enheter för att få indikationer på klienternas upplevelse.
Resultatet kommer att redovisas i offentlig statistik och redovisas för sociala utskottet som en
del av redovisning av verksamhetens resultat kopplat till måluppfyllelse.

Lena Täringskog
Chef individ och familj
Bilaga:
Svar till RSMH NV Skåne
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Individ och familjeomsorg

Till RSMH NV Skåne

ICS 000208/2020 • 100
Lena Täringskog
2021-01-12

Svar på medborgarförslag gällande att verksamheten på kommunens
socialförvaltning ska belysas och utredas via en brukarrevision
Individ och familjeomsorgen i Båstads kommun har tagit emot ert medborgarförslag gällande
brukarrevision.
Ni hänvisar till de missförhållanden som har funnits gällande myndighetsutövningen och hur
detta påverkat och påverkar de enskilda personer som det gäller. Ni menar också att vi inte
heller vet hur de som besöker verksamheten upplever mötet med handläggaren.
Syftet är att få en uppfattning av hur den enskilde individen upplever verksamheten samt att
reformera den kultur som har format arbetet inom individ och familjeomsorgen.
Konklusion
Individ och familjeomsorgen i Båstad är sedan hösten föremål för omfattande granskning av
såväl IVO som av revisionen, vilket det har funnits synnerliga skäl till. Verksamheten ser
granskningen som en utgångspunkt för att skapa förutsättningar för kvalitetsutveckling av
såväl bemötande, rutiner och en rättssäker handläggning.
Verksamheten har under det gångna året påbörjat ett omfattande förbättringsarbete utifrån
tillsynsmyndigheternas och lagens krav, ett arbete som tar mycket av vår tid samtidigt som det
löpande arbetet ska utföras på ett bra sätt.
Att veta vad våra klienter/besökare tycker om vårt bemötande och vår tillgänglighet till vår
verksamhet, är av stor vikt för oss. Vi beslutade därför i september 2020 att delta i Sl<R:s Sveriges kommuner och regioners, modell för brukarundersökning för att få svar på detta.
Sl<R:s modell innebär att alla besökare vid möten och besök under två veckor, får en enkät att
besvara i samband eller i efterhand av mötet. Vi inväntar nu resultatet av denna undersökning,
som sedan ska analyseras och ligga till grund för förbättringsarbetet framöver .

... ett b~ttre slitt u.tt iev~

BÅSTADS
KOMMUN
Vi är i sak positiva till brukarrevision, men i det skedet vi är i och under pågående pandemi, så
måste vi tacka nej till erbjudandet då det inte finns utrymme för att genomföra densamma.
Resultatet av brukarundersökningen kan vi om önskemål finns, redovisa för RSMH då dessa
finns tillgängliga.

Med vänlig hälsning

Lena Täringskog
Chef individ- och familjeomsorg
Båstads kommun
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Sammanträdesdatum

Sida

Kommunstyrelsen

2021-02-09

16av19

KS § 26

DnrKS000926/2020-900

Kommunstyrelsens beslutslogg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Beslutsloggen för februari 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet

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

Sida

2021-02-09

17av19

Dnr KS 000907 /2020 - 900

Delgivningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Inkomna delgivningar:
a). Protokollsutdrag från utbildningsnämndens extra arbetsutskott 2021-01 -08
- Fjärrundervisning årskurs 7-9.
b). Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB (NSVA) 2020-12-15.
c). Protokoll från styrelsemöte 8 med NSR AB 2020-11-20.
d). Protokoll från Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 2020-11-19.
e). Protokoll från styrelsemöte med Vera Park Circularity AB i NSR AB
2020-11-20.
f) . Protokollsutdrag från utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-22
- Verksamhetsförändring i samband med följder av coronaviruset - beslut
kring undervisningsformer m.m. för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
g). Meddelande från Arbetsmarknadsenheten i Båstads kommun
- Digital jobbmässa 2021-03-04.
h). Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) - Kommunspecifik rapport 2020.
i). Protokollsutdrag från socialutskottet 2021-01 -27 - Uppföljning av
individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun - handlingsplan.

j). Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopp AB (NSVA) 2020-12-03.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

2021-02-09

18av19

KS § 28

Dnr KS 000887 /2019 - 900

Anmälda delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Anmälda delegationsbeslut:
· Delegationsbeslut- PT för rörelsehindrade tom 2020-12-29.
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Sammanträd esdatu m

Sida

Kommunstyrelsen

2021-02-09

19av19

KS § 29

Dnr KS 000117 /2021 - 300

Svar på remiss gällande förslag om fiskereglering i
marina skyddade områden i Västerhavet
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
Samhällsbyggnads yttrande godkänns som kommunstyrelsens eget
och översänds till Havs- och Vattenmyndigheten.

Beskrivning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till
fiskereglering-ar, vilket har sin bakgrund bland annat i att Sverige, vid FN :s
havskonferens i juni 2017 gjorde ett frivilligt åtagande om att nå
bevarandemålen i samtliga svenska skyddade marina områden till 2020 med
fokus på fiske. Förslaget är nu på remiss och Båstads kommun har möjlighet att
lämna synpunkter, dock senast 21februari2021.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden 2021-02-08.

Förvaltningens förslag

Samhällsbyggnads yttrande godkänns som kommunstyrelsens eget
och översänds till Havs- och Vattenmyndigheten.
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KOMMUN
Datum: 2021-02-08
Handläggare: Olof Sellden
Dnr: KS 000117 /2021-300

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Till: Kommunstyrelsen

Svar på remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade
områden i Västerhavet
Förslag till beslut

Samhällsbyggnads yttrande godkänns som kommunstyrelsens eget och översänds
till Havs- och Vattenmyndigheten.

Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till fiskeregleringar, vilket har sin bakgrund bland annat i att Sverige, vid FN:s havskonferens i juni 2017 gjorde
ett frivilligt åtagande om att nå bevarandemålen i samtliga svenska skyddade marina områden
till 2020 med fokus på fiske. Förslaget är nu på remiss och Båstads kommun har möjlighet att
lämna synpunkter, dock senast 21 februari 2021.

Båstads kommuns vattenareal omfattar hav i Skånska Kattegatt, Skälderviken och Laholmsbukten ut till territorial-gränsen. Havs- och vattenmyndighetens förslag innebär för Båstad att
allt fiske förbjuds inom område 1, vilket är naturreservatet Skånska Kattegatt samt området
söder om mot Danmark (ekonomisk zon), samt område 2, vilket är ett område som följer Natura 2000-områdets (Nordvästra Skånes havsområde) gränser inklusive de marina skyddade
områdena inom naturreservatet Hallands Väderö samt i de befintliga fiskfredningsområdena
Stensån, Dalbäcken, Mylte bäck, Vadbäcken, Segeltorpsbäcken - Möllebäcken. Här ska sägas att
i förslaget till lagtext, sidan 49-50, ersätts Natura 2000 gränsen med "i övrigt sträcker sig vattenområdet in till tre meters djupkurva enligt gällande sjökort enligt angivna koordinater." Se
även karta sid 44 för mer precis utbredning.
Sedan tidigare finns beslut om fiskeförbud inom större delen naturreservatet Skånska Kattegatt, då området sedan 2009 varit stängts för allt fiske. Fiskereglering inom de delar av Nordvästra Skånes havsområde som ligger inom ekonomisk zon kan inte beslutas nationellt eftersom föreslagen reglering även behöver omfatta andra länders fiskare. För att reglerna ska
omfatta alla fiskare lika krävs i stället en process inom EU:s gemensamma fiskeripolitik. De
nationella förslagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 med undantag för de nya bestämmelserna om tillståndskrav för garn-, ryssje- och långrevsfiske, som istället föreslås träda i
kraft den 1 maj 2021.
Enligt förslaget får länsstyrelsen medge undantag för den som bedriver fiske med stöd av fiskelicens. Motivet till ett heltäckande förbud där sedan undantag medges är att länsstyrelsen
framfört önskemål om att inrätta samverkansgrupper för att skydda tumlare. Syftet med denna
typ av samverkansgrupper är att möjliggöra en adaptiv förvaltning.
Sammanfattningsvis är konsekvensen att allt fiske blir förbjudet i område 1 medan fiske med
nät, ryssja eller långrev kan medges i område 2 efter prövning där sökande har fiskelicens.
Fiske med handredskap blir förbjudet inom område 2 på grundare vatten än tre meter under
havsöringens fredningstid, som i Kattegatt är den 1 oktober - 31 mars och i Öresund den 15
september - 31 december. Förslaget medger fortsatt fiske med handredskap utom i det som
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idag är fredningsområden, de ersätts i förslaget med område 2. Förslaget innebär ett förbud
mot fritidsfiske med ex. nät på djupare vatten än tre meter. Husbehovsfisket med nät är geografiskt spritt och omfattande - av tradition. Detta fiske sker ut till 3-4 distans, dvs. ca 4-6 km
utsjös.
Båstads kommun anser att förslaget till fiskeregleringar tydligt påverkar det fiske som sker av
tradition och kan anses hävdvunna. Kommunen har i remissen samverkat med Höganäs kommun har gemensamt följande synpunkter:
- Tillståndsprövningen för licensfiskare i område 2 bör ske av Havs- och Vattenmyndigheten.
Detta då HaV har det nationella ansvaret för fiskefrågor. Det är även viktigt med en nationell
samsyn i prövningarna.
- Tillstånden bör omfatta en period om tre år istället för ett år, i syfte att minska administrationen.
- Fritidsfiske (s.k. husbehovsfiske) med nät, ryssja eller långrev bör tillåtas ut till 4 distansminuter från land, med undantag för de befintliga fiskfredningsområdena. Fiskeregleringen för
fritidsfisket ut till denna gräns bör istället bestå av försiktighetsmått, som exempelvis nätstorlek mm.
- Det finns en otydlighet i förslaget om gränsen mot land. I förslaget till lagtext, sidan 50, sägs"
... i övrigt sträcker sig vattenområdet in till tre meters djupkurva enligt gällande sjökort enligt
angivna koordinater." I förslaget i övrigt hänvisas det till gränsen för Natura 2000 mot land
vilken endast följer tre meters djupkurvan till viss del. Vilket gäller?
Båstad kommun har utöver de gemensamma synpunkterna även följande tillägg:
- Utifrån fiskeregleringens syfte om hållbart fiske med välbevarade livsmiljöer och fungerade
ekosystem framstår den geografiska avgränsningen i Laholmsbukten som problematisk och
svår att förstå. Förslaget påverkar fritidsfisket och turismen i kommunen, men i norr kan nätoch spöfiske fortsätta i obegränsad utsträckning. Båstads kommun vill framföra fritidsfiskarnas åsikt om orättvisa och det faktum att det är samma fisk som rör sig mellan de administrativa gränserna.
- Spöfiske bör tillåtas året runt, med förbud för fångst av lax och öring under perioden 1 oktober - 31 mars.
- Kommunen ser en utmaning med det relativt komplicerade förslaget med olika små områden,
det gör det svårare för framförallt fritidsfiskare att göra rätt. Likaså kräver förslaget en ökad
tillsyn av fisket.

Beslutet ska expedieras till:

Samhällsbyggnad, Teknik och Service
Bilagor till tjänsteskrivelsen:

Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet
Samråd har skett med:

Höganäs kommun, Stadsmiljöchef Per Ragvald, Näringslivschef Åsa Lundqvist-Peyron
Johan Mårtensson och Ingemar Lundström, Teknik och Service

