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Christer de la Motte (M), närv. § 113-118, § 119 B,C,D,E,G, § 122-123, § 131 
Thomas Andersson (FP), tjg. ers. för Christer de la Matte (M), § 116 A och F, § 119 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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i c1v Walth~ 
Linda Wahlström 
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Informationsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott 2015 
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KS § 118 Dnr KS 000355/2015 - 200 
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2 av22 

Motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, beteckning 24:1, upplåts för produktion 
av jordbruksprodukter 

KS § 119 Dnr KS 000461/2015 - 906 
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KS § 120 Dnr KS 000701/2015 - 906 
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KS § 123 Dnr KS 000736/2015 - 412 
Offentlig utsmyckning av torget vid Båstad nya stationsdel - skulptur "Välkommen" 

KS § 124 Dnr KS 000529/2015 - 905 
Skrivelse från Båstadhem angående kommunens förhållningssätt till projekt där Båstadhem 
förväntas vara part 

KS § 125 Dnr KS 000428/2015 - 604 
Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

KS § 126 Dnr KS 000272/2015 - 380 
Medborgarförslag - Simhall i kommunen 

KS § 127 Dnr KS 000643/2015 - 380 
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KS § 128 Dnr KS 000571/2014 - 315 

justerandes sirnaturer Utdra~sbestvrkande 
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Detaljplan för Hemmeslöv 5:7 (Stationsområdet i centrala Båstad) 

KS § 129 Dnr KS 001177 /2007 - 315 
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KS § 130 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn AB) 

KS § 131 Dnr KS 000385/2015 - 600 

Sida 
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Backaskolan i Grevie - kostnadskalkyl och konsekvensbeskrivning av avyttring/rivning 

)usterandes s ignaturer Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27 4av22 

Beslut 

KS § 113 Dnr KS 000694/2015 - 903 

Val av justeringsperson 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kerstin Gustafsson (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen utses Gösta Gebauer (C). 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 2 juni 
2015 kl. 08.45. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27 

KS § 114 Dnr KS 000695/2015 - 903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende nr. 16 och 18 utgår från dagens sammanträde. 

Justerandes signaturer 

Sida 

5 av22 

Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-27 

DnrKS000304/2015-903 

Ersättarnas närvarorätt på arbetsutskottets sammanträde 
2015 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente§ 26 kan utskottet vid varje enskilt 
sammanträde besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på 
sammanträdet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

Sida 

6av22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 
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KS § 116 Dnr KS 000305/2015 - 903 

lnformationsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott 2015 

A) Kommunens aktiviteter under årets tennisveckor i Båstad. 
Muntlig information av kommunchefen. 

B) Muntlig information om försörjningsstödet. Bildningschef Henrik 
Andersson. 

C) Inkommen skrivelse från Skånetrafiken ang. busslinje 523 och 525. Bilaga. 
Även muntlig information från trafikingenjör Andreas Jansson. 

D) Brandskyddsdokumentation för tunnelbygget. Samhällsskyddschef Anders 
Nilsson och operativ chef Pelle Pettersson. 

E) Pågatågstrafik i Båstads kommun från och med 2016. Kommunchef Katarina 
Pelin. 

F) Fast Öresundsförbindelse. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt. 

G) Tf. exploateringsingenjör Per Sellden informerade om pågående och 
kommande projekt i kommunen. 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 
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KS § 117 Dnr KS 000677 /2015 - 900 

Sammanställning -Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2014 

Beskrivning av ärendet Under de senaste åren har det centralt i kommunen bedrivits ett aktivt 
arbetsmiljöarbete för att underlätta för linjecheferna att arbeta med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM. Rutiner och styrdokument har tagits 
fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för chefer och 
skyddsombud. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001: 1 krav på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten. 

Som en del i den årliga uppföljningen har varje verksamhetsområdeschef gjort 
en uppföljning inom sitt arbetsområde. 

Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2015-05-04, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättad sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 
läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BASTA DS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-05-27 

Dnr KS 000355/2015 - 200 

Sida 

9 av 22 

Motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
beteckning 24:1, upplåts för produktion av jordbruksprodukter 

Beskrivning av ärendet Med anledning av användandet av kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
betecknat Östra Karup 24:1, önskar Miljöpartiet en utredning kring 
möjligheterna att upplåta marken för produktion av jordbruksprodukter 
antingen i form av kolonilotter för allmänheten. eller som Community 
Supported Agriculture (CSA-gård). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen daterad 2015-
05-11, bilaga. 
Motion från (MP). 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning kring möjligheterna att 
upplåta marken för produktion av jordbruksprodukter. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27 10 av 22 

KS § 119 Dnr KS 000461/2015 - 906 

Budgetuppföljning 2015-04-30 

Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt budgetuppföljning per 2015-04-30. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Helårsprognosen beräknas till + 1,8 mkr, en negativ avvikelse mot budget på 
11,8 mkr. 

Bedömningen för helåret 2015 är att kommunen, med hjälp av nyttjande av 
medel från pensionsreserven, kommer att uppfylla det lagstadgade 
balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden och ekonom Chris tel Crespin, 
daterad 2015-05-18. 
Upprättat förslag till budgetuppföljning 2015-04-30, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetuppföljning per 2015-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Förvaltningen uppmanas att hålla sig inom tilldelad budget 2015. 

3. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2015-04-30. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27 11av22 

KS § 120 Dnr KS 000701/2015 - 906 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

Beskrivning av ärendet Förskole- och fritidshemsavgiften i Båstads kommun, har sedan maxtaxan 
infördes, följt den statligt beslutade maxtaxenivån som framgår av 
maxtaxeförordningen. Nivån justerades senast 2004. Maxtaxan innebär att det 
finns ett inkomsttak som reglerar avgiften för plats i förskola och fri tidshem. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Inkomsttaket har inte tidigare varit indexreglerat vilket innebär att avgiften 
inte blivit högre än beslutat avgiftstak. Regeringen har beslutat att inkomstaket 
i maxtaxan indexregleras och höjas från och med 1 juli 2015. 

Tjänsteskrivelse från ekonom Catrin Nordstedt daterad 2015-05-18, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Båstads kommun ska 
följa maxtaxenivån enligt Svensk författningssamling 2001:160 

2. Indexeringen ska gälla från och med 1 juli 2015. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

bli I& 



0 

BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27 12 av 22 

KS § 121 Dnr KS 000837 / 2014 - 906 

Reducering/ förändring av 2015 års investerings- och 
exploateri ngsutgifter 

Beskrivning av ärendet I samband med förvaltningens budgetarbete inför 2016 har en översyn av 
samtliga behov av investerings- och exploateringsutgifter för åren 2015-2020 
gjorts. Syftet med genomgången har varit att i möjligaste mån reducera och 
förskjuta utgifter både innevarande år 2015 och kom-roande år 2016-2018 för 
att underlätta utsikterna att få ihop en budget där det finansiella målet om ett 
resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag kan 
uppnås. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller 
senareläggningar av budgeterade investeringsprojekt 2015 tagits fram. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-05-13, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2015 förändras 
enligt följande: 

Skattefinansierade investeringar minskas med 13 250 tkr. 

Medfinansieringar av statlig infrastruktursatsningar minskas med 2 000 tkr. 

Avgiftsfinansierade investeringar (VA-investeringar) ökas med 800 tkr. 

Exploateringsutgifterna ökas med 500 tkr. 

Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings
och exploateringsutgifterna till 13 950 tkr. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/;it! th 



0 
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KOMMUN 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27 13 av 22 

KS § 122 Dnr KS 000735/2015 - 412 

Offentlig utsmyckning av Båstads nya station - Social is motus -
folklig rörelse 

Beskrivning av ärendet År 2014 bildades en arbetsgrupp bestående av Katarina Pelin, kommunchef, 
Henrik Andersson Bildningschef, företrädare för Arkitektbyrån Krook & Tjäder, 
Lisa Rönnberg samhällsbyggnadschef samt Helene Steinlein Kulturstrateg. 
Arbetsgruppen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till offentlig 
utsmyckning dels vid Båstad nya station dels vid torget i som ligger i 
anknytning till stationen. Den här skrivelsen avser stationen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Stationen och stadsdelen kring torget vid stationen ska fungera som ett ansikte 
utåt för Båstad mot alla tågresenärer. Det ska också fungera som det offentliga 
vardagsrummet för stadsdelen. Båstad har ett starkt varumärke och en stolt 
identitet. En utbyggnad av samhället måste förhålla sig tydligt till denna, 
särskilt som den nya tågstationen ligger i området. 

Arbetsgruppen har enats om att konstnärlig ljussättning ska vara ett tema. 
Valet föll på Bertil Göransson som Bertil Göransson har stor erfarenhet och 
hans arbete finns att ta del av på hans hemsida, luxera.se. Budget för offentlig 
utsmyckning av Båstad station - torget, uppgår till 500.000 kronor. I samband 
med projektering har kontakt tagits med Trafikverket för att diskutera 
samfinansiering. Verket som planeras att förvärvas benämns Socialis motus -
folklig rörelse. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein daterad 2015-05-17, 
bilaga. 

Arbetsutskottets beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

2. Inför kommunstyrelsens hantering ska ärendet kompletteras med tydligare 
kartmaterial, foton på armaturerna samt kartor över stationsområdet i 
Förslöv. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 123 Dnr KS 000736/2015 - 412 

Offentlig utsmyckning av torget vid Båstad nya stationsdel -
skulptur "Välkommen" 

Beskrivning av ärendet År 2014 bildades en arbetsgrupp bestående av Katarina Pelin, kommunchef, 
Henrik Andersson Bildningschef, företrädare för Arkitektbyrån Krook & Tjäder, 
Lisa Rönn berg samhällsbyggnadschef samt Helene Steinlein Kulturstrateg. 
Arbetsgruppen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till offentlig 
utsmyckning dels vid Båstad nya station dels vid torget i som ligger i 
anknytning till stationen. Den här skrivelsen avser torget. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Det nya området ska plocka ut det positiva från Båstad och utveckla det till en 
modern stadsdel. Genom arbetet med utbyggnaden av området har 
Båstadkänslan sammanfattats som småskalig, variationsrik och nära till 
naturupplevelser Torget vid stationen ska fungera som ett ansikte utåt för 
Båstad mot alla tågresenärer. Det ska också fungera som det offentliga 
vardagsrummet för stadsdelen. Båstad har ett starkt varumärke och en stolt 
identitet. En utbyggnad av samhället måste förhålla sig tydligt till denna, 
särskilt som den nya tågstationen ligger i området. I samband med arbetet fann 
arbetsgruppenen skulptur skapad av Monica Meschke. Skulpturen heter 
"Välkommen". En tydlig koppling till den känsla som alla vill att de som vistas i 
kommunen både ska få och fortsätta att ha. En skulptur på torget i samverkan 
med ljussättning av stationsområdet skulle binda ihop och fungera som 
komplement till varandra. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein daterad 2015-05-17, 
bilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

2. Inför kommunstyrelsens hantering ska ärendet kompletteras med tydligare 
kartmaterial. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 
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KS § 124 Dnr KS 000529 /2015 - 905 

Skrivelse från Båstad hem angående kommunens 
förhållningssätt till projekt där Båstadhem förväntas vara part 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har via bolagets VD Robert Falk inkommit med en skrivelse där 
bolaget utrycker förvåning över att kommunstyrelsen inte avsatt några 
projektmedel till de projekt som styrelsen initierar. Bolaget framför även en 
önskan om att kommunstyrelsen ska göra det i framtiden och i de fall 
kommunstyrelsen hellre ser att Båstadhem ska hålla i projekten så måste 
bolaget ges garantier för att få betalt för nedlagda kostnader i ett projekt 
oavsett om det blir av eller ej. Bolaget ger som exempel fall där politiska 
svängningar i projekt föranlett kostnader för bolaget. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-05-20, bilaga. 
Inkommen skrivelse från Båstadhem daterad 2015-04-02, bilaga. 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen från ekonomichefen översänds till Båstadhem såsom 
kommunstyrelsens svar på skrivelsen. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 125 Dnr KS 000428/2015 - 604 

Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Beskrivning av ärendet Inge Sanden (SD) har 2015-03-19 inkommit med "Motion om att säga upp avtal 
om asylmottagning", med kommunens diarienummer KS 428/15-604. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Motionen föreslår att de avtal Båstads kommun har med Migrationsverket, 
Länsstyrelsen och eventuellt andra instanser om mottagning av asylsökande 
och av personer som nyligen beviljats uppehållstillstånd, rivs upp så fort som 
möjligt. 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner daterad 2015-05-19, bilaga. 
Motion från (SD), bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inge Sandens (SD) motion om att säga upp avtal om asylmottagning avslås. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

lJfJI ~ 
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BASTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum KOMMUN Sida 
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KS § 126 Dnr KS 000272/2015 - 380 

Medborgarförslag - Simhall i kommunen 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag har inkommit från  i Båstad.  föreslår 
att Båstads kommun övertar Ängelholms kommuns temporära stålbassäng när 
deras nya badhus har blivit klart. Han hänvisar till JV9:s gamla lokal i Grevie 
som lämplig placering. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

 anser att Båstads kommun gärna vill associera sig med friskvård och 
hälsa och att det då är en självklarhet att kommunen erbjuder sina invånare en 
simhall. Grevie är centralt placerad i kommunen, det finns många 
parkeringsplatser vid JV9 och närhet till busshållsplats. Kostnaderna kan 
motiveras genom att kommunen får en friskare befolkning och barn/ungdomar 
får en meningsfull fritidssysselsättning. 

Tjänsteskrivelse från administratör Mia Lundström daterad 2015 ~05-05, 

bilaga. 
Inkommet medborgarförslag 205-02-20, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 127 Dnr KS 000643/2015 - 380 

Avsiktsförklaring - ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i 
Båstad 

Beskrivning av ärendet Ärendet om att uppföra och behovet en modern friidrottsanläggning på 
befintligt idrottsområde vid Örebäcksvallen i Båstad får vid skrivande stund 
anses vara väl känt hos både politiker, tjänstemän, allmänhet och 
idrottsförening. Den politiska enigheten, i princip oavsett partitillhörighet, 
kring vikten av att satsa på en ny modern friidrottsanläggning i Båstad får 
anses vara väldigt bred och många politiker och partier är angelägna om att 
driva denna sakfråga framåt med hög prioritet. Idrottsföreningen, Båstads Gif, 
har under många år påtalat behovet och förvaltningen har vid upprepade 
tillfällen, i olika budgetprocesser och omvärlds bevakningar lyft frågan genom 
åren. För nuvarande finns det i budgetplanen för 2016, 2017 och 2018 avsatta 
investeringsmedel. Förtydligat innebär det att det finns en plan på att avsätta 
resurser men att det i praktiken inte finns något giltigt beslut om faktisk 
resurstilldelning för ändamålet. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Av olika anledningar är det angeläget att "ärendet" tidigareläggs och påbörjas 
redan under innevarande år. Förvaltningen bedömer den främsta anledningen 
vara, att Båstads Gif har blivit beviljade ett bidrag om 1 miljon kronor från en 
stiftelse med villkoret att byggnation ska påbörjas under 2015. 

Tjänsteskrivelse från tf. chef teknik och service Sven-Inge Granlund, daterad 
2015-05-22, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärende Ks 519 /2015-200 § 86 gällande beslut enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskott från den 1 april avslutas. 

2. Båstads kommun förklarar med detta beslut sin avsikt att uppföra en ny 
friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad. 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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KS § 128 Dnr KS 000571/2014- 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:7 
(Stationsområdet i centrala Båstad) 

Beskrivning av ärendet 2014-06-25 beslutade kommunstyrelsen att förslag till detaljplan för 
Hemmeslöv 5:7 får upprättas samt samråd hållas. Syftet med planläggningen är 
att möjliggöra att kommunen tar över ansvar för väghållningen för 
Stationsterrassen i sin helhet. Detta i enlighet med ett avtal med Trafikverket 
som kommunfullmäktige beslutade gå vidare med 2014-03-12 gällande bland 
annat genomförande och finansiering av Inre Kustvägen. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2014-08-25 till 2014-10-
06. Inkomna yttranden samanställdes i en samrådsredogörelse. Därefter tog 
kommunstyrelsen beslut om att sända ut planförslaget på granskning. 
Planförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2015-0 3-12 till 2015-
04-02. Inkomna synpunkter finns samanställda i granskningsutlåtandet 
(bilaga 3) . 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarkitekt Emma Johansson 
daterad 2015-05-08, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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KS § 129 Dnr KS 001177 /2007 - 315 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 

Beskrivning av ärendet KS gav 2007-12-05 § 275, planuppdrag för upprättande av detaljplan för 
fastigheterna Eskilstorp 5:6, 5:5 och 5:4. Ett planförslag påbörjades och 
utredningar för arkeologi samt geoteknik genomfördes. Arbetet avstannade 
dock när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt skulle revideras eftersom 
dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Det nya skyddsområdet för vattentäkten är nu fastställt och det är därmed 
möjligt att fortsätta planläggningen. Revideringen av skyddsområdet 
resulterade i att Eskilstorp 5:6 och 5:5 placeras inom sekundärt skyddsområde 
medan Eskilstorp 5:4 placeras inom primärt skyddsområde. Mark inom primärt 
skyddsområde är inte lämplig att planlägga för bostäder medan marken inom 
sekundärt skyddsområde kan planläggas om det görs med krav på att vissa 
skyddsåtgärder vidtas. 

Det finns redan ett befintligt planuppdrag för att upprätta detaljplan inom 
Eskilstorp 5:6. PBL 2010:900 har dock reviderats 2015-01-01 med nya 
förenklade planförfaranden. För att Samhällsbyggnad ska kunna hantera denna 
detaljplan enligt den reviderade lagstiftningen måste ett nytt politiskt beslut 
om planuppdrag tas. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson med tillhörande bilagor, 
daterad 2015-05-12, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by får upprättas samt 
att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i samhällsbyggnads prioriteringslista. 

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

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

'iw lb 
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KS § 130 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn AB) 

Beskrivning av ärendet Båstad hamn är en av Båstads flera knutpunkter. Platsens karaktär och 
funktion har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. Från att ha 
varit ett traditionellt fiskeläger har området utvecklats till en plats med 
sommarrestauranger och vidare till att nu utgöra en av Båstads viktigaste 
mötesplatser året runt om än med tyngdpunkt sommartid. Denna utveckling är 
viktig att stimulera för att möjliggöra en fortsatt utveckling av platsen som en 
viktig mötesplats och en viktig del av Båstad under hela året. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

I samband med åtgärder och reparationsarbeten efter stormarna hösten 2014 
uppmärksammades att gällande detaljplan, Hamnbolagets arrende och 
verkligheten inte stämmer överens. För arrendeområdet säger gällande 
detaljplan att området endast får användas för hamntrafik och därmed 
samhörigt ändamål (Th). Inom området finns några ytor med där byggnader får 
uppföras i en våning övrig mark är prickad och får inte bebyggas. Byggrätterna 
är idag i princip fullt utnyttjade och byggnader är uppförda inom prickmark. 
Gällande detaljplan ger inte heller utrymme för någon utveckling av 
hamn området. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarkitekt Emma Johansson 
daterad 2015-05-19, bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn), etapp 1, med 
utgångspunkt från "lnriktningsdokument för Båstad hamn 2014-03-26" och 
denna tjänsteskrivelse samt medger att samråd får hållas. 

2. För att finansiera uppdraget avsätts 500 tkr från de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2015. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 

4. Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 antas en hamn för fritidsbåtar alltid få 
betydande miljöpåverkan. En MKB kommer därför att upprättas. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

Zlr t 
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KS § 131 Dnr KS 000385/2015 - 600 

Backaskolan i Grevie - kostnadskalkyl och 
konsekvensbeskrivning av avyttring/rivning 

Beskrivning av ärendet Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i 
fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att 
verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och eleverna flyttade till 
Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidshemsverksamhet. Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna 
på fastigheten och samtidigt leva upp till lagstiftningens krav på ventilation, 
belysning, tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under hösten av 
Båstadhem och landade på 37 610 tkr exkl. moms, se bilaga 1. Denna beräkning 
saknade dock kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt 
bedöms kostnaderna för renovering av skolan uppgå till ca 38 500 tkr. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Detta innebär alltså att det skulle kosta ungefär lika mycket att åtgärda 
problemen i Backaskolan som att bygga en helt ny skola i Grevie. Diskussion 
kring var skolan eventuellt skulle ligga faller utanför ramarna i denna skrivelse 
utan berör endast fastigheten Hålarp 4: 197 vilken inrymmer Backaskolan 
inklusive idrottshall. Ska Backaskolan rivas är den uppskattade 
rivningskostnaden 1 925 tkr och priset kommer från kommunens ram 
entreprenör, bilaga 2. Att nämnas i denna skrivelse är att kommunen har ett 
bokfört värde på fastigheten på 6 900 tkr. 

Teknik och Service föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan 
inkl idrottshall till en rivningskostnad på 1 925 tkr för framtida försäljning 
alternativt exploatering av mark. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Mia Lindell daterad 2015-05-04, bilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att se över alternativ till 
fastighetens användning eller avyttring, samt konsekvenserna av de olika 
alternativen. 

2. Ärendet ska vara klart för beslut i kommunstyrelsen senast den 14 oktober 
2015. 

lusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 




