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KS § 161  Dnr KS 000694/2015 - 903 

Val av justeringsperson - KS au 

 
Beskrivning av ärendet Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 

justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid 
varje sammanträde  

 
 Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från 

kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C) 

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

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 6 oktober månad kl. 08.30 

_____ 
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KS § 162  Dnr KS 000695/2015 - 903 

Godkännande av dagordningen - KS au 

 
Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 

styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 
 
Extra informationspunkt nr. 8 - Kommunstyerelsens beslutslogg.  
 
Extra informationspunkt nr. 9 - Försäljning av kommunens fastighet i 
Bokesliden, Förslöv. 
 
Extra informationspunkt nr. 10 - Diskussion om lokaler för korttidsvård i 
anslutning till Skogsliden i Båstad. 
 
Ärende nr. 17, Utredning - ev. nytt reningsverk i Båstads kommun utgår från 
dagens sammanträde. 
 
Informationspunkt 5 utgår och blir istället nytt ärende 17 på dagordningen. 

_____ 
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KS § 163  Dnr KS 000304/2015 - 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: 
 

 1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde. 

_____ 
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KS § 164  Dnr KS 000305/2015 - 903 

Informationsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott 2015 

 
Beskrivning av ärendet 1) Utvärdering av extra öppethållande på Musteriet sommaren 2015. Skriftlig 

 information från Sven-Inge Granlund. Dnr. KS 001129/2012 -900. 
 

2) Uppdatering av bidragsnormer för föreningar. Skriftlig information från 
 Sven-Inge Granlund. Dnr. KS 000312/2015 -900. 
 
3) Fastigheten ”Plommonet”, Plommonet 1. Projektingenjör Mia Lindell. 
 Skriflig information. Dnr. KS 000431/2015 -800. 

 
4) Skogsbyns förskola. Projektingenjör Mia Lindell. Skriftlig information.  
 Dnr. KS 001254/2015 -200. 
 
5) Utgår idag. 
 
6) Exploatering vid nya stationen Båstad - Tuvelyckan.  
 Planarkitekt Emma Johansson. 

 
7) Detaljplan för Hallen 16 m.fl. fastigheter i Båstad - ny skiss.  
 Camilla Nermark. 

 
8) Kommunstyrelsens beslutslogg. 
 
9) Försäljning av kommunens fastighet i Bokesliden, Förslöv. Ärendet kommer 
 att behandlas av kommunstyrelsen 2015-10-14. 
 
10)Diskussion om lokaler för korttidsvård i anslutning till Skogsliden i Båstad. 
 Kommunchef Katarina Pelin. 

 _____ 
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KS § 165  Dnr KS 000837/2014 - 906 

Delårsrapport 2015-08-31 

 
Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 2015-08-31. Resultatet 

för delåret uppgår till 14,8 mkr. Helårsprognosen beräknas till -6,0 mkr, en 
negativ avvikelse mot budget på -19,6 mkr.  

 
 Det prognostiserade resultatet för 2015 på -6,0 mkr innebär att balanskravet 

inte kommer att uppfyllas om inte kommunfullmäktige beslutar att nyttja 
medel från pensionsreserven. 

 
Föredragande  Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet.  
 
Underlag till beslutet Förslag till delårsrapport.  
 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Delårsrapport per 2015-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2015-08-31. 

_____ 
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KS § 166  Dnr KS 000906/2015 - 905 

Begäran från Båstads Ridklubb om amorteringsfrihet på lån 
under 2015 för Båstads Ridcenter AB 

 
Beskrivning av ärendet Båstad ridcenter har till kommunen inkommit med en begäran om att få göra 

uppehåll med amorteringar under 2015.  
 
 I kommunfullmäktige 2007-12-19 § 193 beslutades att kommunen skulle låna 

ut maximalt 14 mkr till Båstad Ridcenter AB. Lånet skulle vara amorteringsfritt 
under 2008 och 2009 varpå lånet skulle börja amorteras av kvartalsvis från och 
med den 30:e mars 2010 med en amorteringstakt av 40 år vilket medförde ett 
amorteringsbelopp om sammanlagt 350 tkr per år. Låntagaren har enligt 
skuldebrevet rätt att göra extra amorteringar under perioden och en ränta på 
lånet utgår enligt riksbankens referensränta. Båstad ridcenter har i 
verkligheten bara behövt låna sammanlagt 12,55 mkr av kommunen. 

 Båstad Ridcenter AB har vid tre tillfällen valt att göra extraamorteringar till 
kommunen i syfte att hålla nere räntekostnaderna. Dessa extra amorteringar 
gjordes med 80 tkr under november 2008 och 1 000 tkr under mars 2009 samt 
450 tkr i slutet av 2009.  
 

 Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-15 § 40 att efter begäran från Båstads 
Ridcenter AB sänka det årliga amorteringsbeloppet, från och med 2012, till 
271 600 kr utifrån kvarvarande skuld för att anpassa avbetalningen av lånet till 
resterande återbetalningstid enligt skuldebrevet som då var 38 år. 

 Båstads ridcenter AB kom därefter under slutet av 2012 in med en ansökan om 
amorteringsfrihet från och med sista kvartalet 2012 till och med 2014. Begäran 
gjordes då med hänvisning till att föreningen tidigare gjort extra amorteringar 
utöver vad som föreskrivs i plan vilket också gjort att Båstads ridcenter AB låg 
före i amorteringsplanen. I samband med detta räknades det årliga 
amorteringsbeloppet om till att från och med 2015 uppgå till 289 040 kr per år. 

  
Föredragande  Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. Underlag till beslutet Inkommen 

begäran om amorteringsfrihet från Båstads Ridklubb. 
 Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Lndén daterad 2015-09-30 
 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1.  Kommunstyrelsen avslår Båstad ridcenter AB:s begäran om 
amorteringsfrihet på lån under 2015. 

_____ 
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KS § 167  Dnr KS 001570/2014 - 900 

Ansökan om medfinansiering för upprustning av Östra Karups 
bygdegård 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har tidigare aktivt medverkat i och understött Leader-

projektet "Bjäres bygdegårdar i en framtid". Projektet bedrevs av och för 
Förslövs, Grevies och Västra Karups bygdegårdsföreningar under 2010 och 
2011. Huvudsyftet med projektet var att understödja landsbygdsutveckling 
med tanken att bygdegårdarna skall fungera som mötesplatser och lo kala nav i 
framtida by- och samhällsutveckling. 

 
 Östra Karups Bygdegård planerar att senast den 31december 2015 göra en ny 

ansökan till Boverket om standardhöjande reparationer. Ansökan omfattar 
renoveringsinsatser som sammanlagt kostnadsberäknats till 2 540 000 kronor, 
vilket betyder att föreningen ansöker om kommunal medfinansiering med 762 
000 kronor, enligt bilaga 

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Båstads kommun bifaller ett medfinansieringsbidrag motsvarande 30% av 

beräknade och faktiskt redovisade kostnader på maximalt 2 540 000 
kronor, vilket ger ett maximalt kommunalt bidrag på 762 000 kronor.  
Beloppet utbetalas endast om övrig finansiering beviljas och utbetalas. 
Beloppet avsätts i budget 2016, i avvaktan på beslut från Boverket. 

2. Utbetalning av kommunens andel av bidraget sker mot uppvisande av 
verifikationer över faktisk nedlagda utgifter. Utbetalning sker främst till 
föreningens bank- eller plusgirokonto eller, om sådant saknas, till 
föreningens bankkonto efter uppvisande av bankkontobevis. Utbetalning 
sker först efter att projektet slutbesiktigats och godkänts av Boverket, 
alternativ efter annan uppgörelse med kommunens ekonomiavdelning 

_____ 
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KS § 168  Dnr KS 001109/2015 - 800 

Elbilsstrategi Skåne Nordväst 

 
Beskrivning av ärendet Genom uppdrag från Skåne Nordväst har Helsingborg fått uppgiften att ta fram 

ett förslag till gemensam elbilsstrategi, enligt beslutad verksamhetsplan. Detta 
förslag behandlas i samtliga kommuner inom Skåne Nordväst där respektive 
kommun ställer sig bakom för att skapa en god kraft i arbetet för fler elbilar, 
bättre miljö och driven utveckling inom området. 

 
 Strategin är ett led i att kommunerna ska bli fossilbränslefria 2020 och att 

genom samtliga kommuner i Skåne Nordväst gör gemensam sak kommer målen 
lättare kunna nås.  

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom strategin och uppdrar åt förvaltningen 
att implementera åtgärder i linje med strategins intention. 

_____ 
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KS § 169  Dnr KS 000630/2015 - 900 

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)  

 
Beskrivning av ärendet Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare 

att förslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget 
är bl.a. att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att 
utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Utredningen ska genomföras 
som en bred översyn med målsättning att åstadkomma en ändamålsenligt 
utformad lagstiftning. I uppdraget ingår vidare att göra en översyn av 
lagteknisk karaktär av kommunallagen.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

_____ 
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KS § 170  Dnr KS 001243/2015 - 600 

Förändring av politiskt ansvar för Individ och Familj vuxna 

 
Beskrivning av ärendet Hela verksamheten Individ och familj (IoF) tillhör rent budgetmässigt idag 

(efter beslut i kommunstyrelsen 2014-04-09 § 92) verksamhetsområdet 
Bildning & arbete. Syftet med detta beslut var att individ och familj skulle ha en 
samlad budget inom Bildning & arbete. Verksamhetsmässigt ansvarar Barn & 
skola för barn och unga och Bildning & arbete för vuxna inkl. försörjningsstöd 
och integration.  

 
 Behovet av en sammanhållen budget var att underlätta för en effektivare 

arbetsmodell inom befintlig budget där man sökte att överbrygga uppdelningen 
mellan vuxna och barn/unga. Resurser skulle kunna utnyttjas mer effektivt 
inom båda områdena och på så vis få bättre verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultat. När beslutet om sammanhållen budget togs fanns bara en 
verksamhetsnämnd i kommunen, nämligen kommunstyrelsen, så på politisk 
ansvarsnivå låg hela individ och familj under kommunstyrelsen. 

 
 I och med förändringen av den politiska organisationen inför 2015 delades det 

politiska ansvaret för verksamheterna upp mellan olika nämnder. Det politiska 
ansvaret för Individ och familj delades då, i och med beslutet, mellan 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för 
den delen av verksamheten som avser vuxna och utbildningsnämnden för 
verksamheten som avser barn och unga. Detta innebar att på en politisk 
ansvarsnivå delades ansvar över verksamhet och ekonomi upp på två olika 
nämnder. 

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för all verksamhet inom individ 
och familj vuxna förutom försörjningsstöd och integration flyttas till 
utbildningsnämnden. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över, justera och återkomma med 
nödvändiga förändringar av nämndernas reglementen och 
delegationsordningar. 

______ 
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KS § 171  Dnr KS 000385/2015 - 600 

Rivning av Backaskolan i Grevie 

 
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 -14 av Båstadhem 
och landade på 37.6 mkr 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 mkr exkl. moms.  

Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan.  

_____ 
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KS § 172  Dnr KS 000330/2015 - 350 

Enkel gångväg från Ranviksterassen till Trädgårdsvägen 

 
Beskrivning av ärendet Ett ärende har väckts om att anlägga en enkel gångväg från Ranviksterrassens 

nordvästra hörn ner till Trädgårdsvägen. 
 
 Föreslagen sträcka, se bilaga 1, är uppdelad i tre fastigheter, Båstad 109:212, 

109:235 och 109:255. Båstads kommun äger ingen utav nämnda fastigheter. Av 
den anledningen är det inte möjligt för Båstads kommun att göra en investering 
vid den redan idag upptrampade gångstigen, så som markbeläggning, belysning 
m.m.  

 
Möjligheten för Båstads kommun finns att informera fastighetsägarna om 
förslaget och behovet och sedan vara behjälpliga genom vårt naturvårdslag att 
skoga och röja upp längs den upptrampade gångstigen. Fastighetsägarna har 
det yttersta ansvaret för marken och det är stor vikt att de blir informerade om 
detta.  

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att informera fastighetsägarna om önskemålet 
och vara behjälpliga med att skoga och röja upp längs den befintliga 
gångstigen. 

_____ 
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KS § 173  Dnr KS 001174/2015 - 350 

Svar på medborgarförslag - Farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

 
Beskrivning av ärendet Det har inkommit ett medborgarförslag, bilaga 1, om att anlägga någon form av 

farthinder för att minska hastigheten på Järnvägsgatan i Grevie.  
 
 Järnvägsgatan i Grevie har under en lång period varit i behov av en ny 

asfaltsbeläggning. I våras fick Teknik och Service besked från Trafikverket att 
de hade hade för avsikt att asfaltera gatan under hösten 2015. Eftersom behov 
av att byta vattenledningar i vägen föreligger har NSVA fått hösten på sig att 
byta dessa. Därpå har Trafikverket skjutit fram asfalteringen till våren 2016. 

 
 Förslagsställarna önskar att farthinder anläggs i samband med att 

Järnvägsgatan återställs och asfalteras efter byte av vattenledningar. 
Samordningar i enlighet med detta förslag är ofta tidsmässigt och ekonomiskt 
lönsamma och är att föredra i de fall det går att få till. 

 
 Fysiska åtgärder på och längs en väg är en väghållarfråga. Järnvägsgatan är en 

statlig väg där Trafikverket är väghållare. Båstads kommun kan således inte 
besluta om att anlägga hastighetsdämpande åtgärder på Järnvägsgatan. 
Däremot finns möjligheten för Båstads kommun att medfinansiera trafik-
säkerhetshöjande åtgärder på det statliga vägnätet.  

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att delge medborgarförslaget till Trafikverket 
samt föra dialog om tänkbara förslag till trafiksäkerhetsåtgärder i samband 
med asfaltering. 

_____ 

 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 17 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 174  Dnr KS 000309/2015 - 460 

Kommunikation: "Hela Bjäre ska leva" 

 
Beskrivning av ärendet Ett initiativ har remitterats till Teknik och Service om att snabbutreda 

kommunikationsbehoven i Båstads kommun. Teknik och Service har fått i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
avgränsning/förtydligande enligt yrkande i ärendet. 

 
 När hallandsåstunneln öppnar för trafik den 13 december sker en omfattande 

ändring och förbättring av kollektivtrafiken i Båstads kommun. Sedan tidigare 
har Båstads kommun antagit en överenskommelse med Skånetrafiken om ett 
nytt trafikupplägg för regionbussar, Dnr KS436/2011.  

 
 På kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni 2015 beslutades ett tillköp 

med en busslinje mellan Båstad-Torekov med sammanlagt 10 turer per vardag, 
Dnr KS793/2015. Det informerades även om införandet av Pågatåg Express 
mellan Helsingborg och Halmstad, som ger fler tågavgångar från Båstads 
station och regionbusstrafik mellan Förslöv och Ängelholm (dagens linje 506), 
Dnr KS829/2015. 

 
 Det finns underlag på hur arbetspendlingen inom och ut ur Båstads kommun 

ser ut till andra kommuner, se bilaga 1. Begränsningen i detta underlag sträcker 
sig till att det är hela kommuner och inte orter i kommunerna.  

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet avslutas. 

_____ 

 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 18 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 175  Dnr KS 001296/2015 - 500 

Revidering av VA-taxa Båstads kommun avseende poolavgift 
att gälla från 2016-01-01 

 
Beskrivning av ärendet Med anledning av aviserat informationsärende på dagens sammanträde 

gällande nyttoavgift för pool väcker ordförande Bo Wendt (BP) nytt ärende 
gällande revidering av VA-taxan från 2016-01-01 avseende införande av 
nyttoavgift för pool. 
 
Följande formulering föreslås införas i VA-taxan § 18.1 punkt 5: 
 
§ 18.1 punkt 5 - Avgifter för särskilda abonnemang 
 
Betalningsplikt för pool uppstår då bruksvolymen uppgår till minst 10 m3 och 
poolen utgör en fast anläggning.  
 
Taxan förslås bestå av en fast avgift per år på 725 kronor exkl. moms + en rörlig 
avgift enligt nedan: 

 
 Exkl. moms Inkl. moms 
Volym från 10 m3 men mindre än 30 m3 420 kronor 525 kronor 
Volym från 30 m3 men mindre än 50 m3 700 kronor 825 kronor 
Volym från 50 m3 men mindre än 70 m3 980 kronor 1225 kronor 
Volym från 70 m3 men mindre än 90 m3 1260 kronor 1575 kronor 
Volym från 90 m3 men mindre än 110 m3 1540 kronor 1925 kronor 
Volym från 110 m3 och uppåt 2100 kronor 2625 kronor 

 
 Vidare föreslår Bo Wendt att en utvärdering av nyttoavgiften inklusive utfall av 

tillsyn görs under 2016 och redovisas till kommunstyrelsen i september 2016. 
 
Deltar ej i beslutet  Christer de la Motte (M) och Gösta Gebauer (C) deltar inte i beslutet.  
 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Båstads kommuns VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 
111, kompletteras med ovan angiven formulering avseende poolavgift. 

2. Nyttoavgiften för pool gäller från 2016-01-01 

3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa utfall av nyttoavgift för pool till 
kommunstyrelsens sammanträde i september 2016. 

_____.  

 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 19 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 176  Dnr KS 000636/2015 - 500 

Tidsplan för asfaltering av Järnvägsgatan i Grevie 

 
Beskrivning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2015 beslutades ett 

tilläggsanslag på 3 mkr till projektet ”Omläggning av VA-ledningar i Grevie”. 
Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att återkomma med en tidsplan för 
asfalteringen. 

 
 Trafikverkets besked är att asfaltering av Järnvägsgatan och Timmervägen i 

Grevie är planerad till våren 2016, i samband med återställningsarbete efter 
omläggningen av VA-ledningar på Järnvägsgatan.  

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet avslutas. 

_____ 

 
 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 20 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 177  Dnr KS 001247/2015 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA, Alvägen i Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet Vägföreningen i Förslöv har för avsikt att asfaltera Alvägen i Förslöv. I dialog 

med NSVA har det framkommit att det är lämpligt att det görs i kombination 
med VA-arbeten 

 
 I bilagd skrivelse från NSVA redovisas projektbeskrivning. I aktuell väg finns en 

vattenledning som är i dåligt skick och behöver bytas ut. Det är lämpligt att 
utföra dessa arbeten innan beläggningsarbeten utförs. 

 
 Åtgärder för utbyte av vattenledning i Alvägen finns ej i budget. För att kunna 

genomföra denna åtgärd krävs en omfördelning i investeringsbudgeten. 
Förslagsvis omfördelas 450 tkr från projekt 6014 Saneringsplan samt 50 tkr 
från projekt 6012 Mätning. Båda dessa projekt redovisar en positiv avvikelse i 
tertialuppföljning 2.  

 
Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Med anledning av att behov finns för utbyte av vattenledning i Alvägen, 
Förslöv och att vägföreningen har planerat beläggningsarbete för samma 
väg omfördelas inom VA-budgeten 450 tkr från projekt ”6014 
Saneringsplan” samt 50 tkr från projekt ”6012 Mätning” till nytt projekt 
”Vattenledning Alvägen”. 

_____ 

 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 21 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 178  Dnr KS 001248/2015 - 350 

Nytt vägnamn, Båstad 109:330, Hasselbacken nedre 

 
Beskrivning av ärendet Beslut fattades den 7 december 2010 (dnr 10/057) i dåvarande Kultur och 

fritidsnämnden om vägnamn i ovanstående område. Det har tidigare funnits 
äppleodlingar i området och därför fattade nämnden beslut om namn i enlighet 
med äpplesorter. Se bilagda beslut. 

 
 Namnkommitten har diskuterat ärendet och menar att namnet Cox 

Orangevägen ska ändras. Detta på grund av namnets karaktär. Det är svårt att 
uttala och det kan lätt missuppfattas. Kommitten föreslår istället ett annat 
äpplenamn, Annerovägen.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Beslut den 7 december 2010 i Kultur och fritidsnämnden som avser Cox 
Orangevägen upphävs. 

2. I enlighet med denna skrivelse ersätts Cox Orangevägen med Annerovägen 

_____ 

 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 22 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 179  Dnr KS 001249/2015 - 350 

Nytt vägnamn, Trollbäckenområdet, Båstad 

 
Beskrivning av ärendet Detaljplan för Trollbäckenområdet vann laga kraft 2012-06-07. I området finns 

behov av nytt vägnamn i anslutning till Aromavägen. Vägen är halvmåneformad 
och utgår från Vångavägen i Båstad. Se karta. 
 
Namnkommitten har diskuterat ärendet och menar att i området finns bland 
annat namn på äppelsorter, ett exempel är Aromavägen. Kommitten vill att 
namnet ska vara tilltalande och hänga ihop med övriga namn. Kommitten 
föreslår därför namnet Amorosavägen. Amorosa är italienska och betyder 
"loving". 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Det nya vägnamnet i Trollbäckenområdet ska vara Amorosavägen. 

_____ 

 
 



 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-09-30 23 av 23 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KS § 180  Dnr KS 001251/2015 - 350 

Nya vägnamn på del av Heden, Hemmeslöv 10:10 

 
Beskrivning av ärendet Utifrån detaljplanen för Hemmeslöv 10:10 fattade kommunstyrelsens 

arbetsutskott i enlighet med skrivelse från Namnkommitten beslut om 12 
vägnamn i området den 25 februari 2015. I dagsläget har en exploatör beslutat 
att inte delta. Därför behöver arbetstutskottet upphäva tidigare beslut och fatta 
ett nytt beslut som avser del av Hemmeslöv 10:10. 

 
 Namnkommitten har diskuterat ärendet och föreslår att de nya namnen utgår 

från de tidigare beslutade namnen men förändras på så sätt att vissa namn får 
ändelsen "slingan" istället för "väg". Detta mot bakgrund av att helhetsbilden 
har förändrats.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Tidigare beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 februari 2015 
angående del av Hemmeslöv 10:10 upphävs. 

2. Nya vägnamn i del av Hemmeslöv 10:10 ska vara Vildapelvägen, 
Bigarråslingan, Körsbärsvägen, Smultronslingan, Lingonslingan och 
Blåbärsslingan i enlighet med kartbild. 

_____ 
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