
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-07-17 

Datum: Måndagen den 17 juli 2017 

Tid och plats: kl. 09:00 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-
17

Daniel Kling KS au 3 

2. Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-07-17

Daniel Kling KS au 4 

3. Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
07-17

Daniel Kling KS au 5 

4. Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17

A) Skriftlig information: Inkomna synpunkter på ombyggnad av före
detta järnvägsbank till GC-väg från Byarådet i Förslöv samt svar på
synpunkterna från projekt- och utredningsingenjör Ingemar
Lundström (se bilagor på sidan 7-10).

B) Muntlig information angående ombyggnation av Västra Karups
och Förslövs skola. Fastighetsstrateg Sofia Boivie.

C) Förberedelse inför Region Skånes besök 19/9 angående utredning
om sänkta insatstider vid akut sjukdomstillstånd.

D) Skadegörelse Strandängsskolan. Rektor Ewa Nilsson.

E) DNA-projekt. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.

F) Information om två detaljplaner i Hemmeslöv (8:2 och 6:2).
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg och planchef Olof Selldén.

G) Återkoppling från möte med Lindab. (kommunstyrelsen beslutade
2017-06-07, § 150, om att återrapportering skulle ske vid detta
möte.)

Daniel Kling KS au 6-10

Myndighetsutövning – Samhällsbyggnad Lisa Rönnberg 

5. Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning av projektet Henrik Eliasson KS 11-22

Samhällsbyggnad Lisa Rönnberg 

6. Inriktningsdokument för Förslövs utveckling - Beslut om budget Emma Johansson KS 23-25

7. Svar på väckt ärende från Centerpartiet - Inriktningsdokument för
Västra Karup

Olof Selldén KS 26-27



Båstads kommun 
Datum 

2017-07-10 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Teknik och service Lisa Rönnberg 

8.  Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov 

Ingemar Lundström KS 28-53 

9.  Anhållan om att få sälja del av Varan 7:148 Sven-Inge Granlund KS au 54 

10.  Nytt ärende: Översyn av kommunens krisberedskap – beslut om 
direktiv till förvaltningen angående fortsatt arbete  

Jan Bernhardsson/Pelle 
Pettersson 

KS au - 

 Bildning och arbete Henrik Andersson 

11.  Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au 55-61 

Båstad den 10 juli 2017 

Bo Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-06-28 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

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

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 20 juli kl. 09:30.

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde.   

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-06-28 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Dagordningen godkänns.

Sammanfattning 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. Arbetsutskottet har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.    

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum_ 2017-06-28 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2017-07-
17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.

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

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-06-28 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-07-17 

A) Skriftlig information: Inkomna synpunkter på ombyggnad av före detta järnvägsbank till GC-
väg från Byarådet i Förslöv samt svar på synpunkterna från projekt- och utredningsingenjör
Ingemar Lundström (se bilagor på nästkommande sida).

B) Muntlig information angående ombyggnation av Västra Karups och Förslövs skola.
Fastighetsstrateg Sofia Boivie.

C) Förberedelse inför Region Skånes besök 19/9 angående utredning om sänkta insatstider vid
akut sjukdomstillstånd.

D) Skadegörelse Strandängsskolan. Rektor Ewa Nilsson.

E) DNA-projekt. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.

F) Information om två detaljplaner i Hemmeslöv (8:2 och 6:2). Samhällsbyggnadschef Lisa
Rönnberg och planchef Olof Selldén.

G) Återkoppling från möte med Lindab. (kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, § 150, om
att återrapportering skulle ske vid detta möte.)
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BÅSTADS KOMMUN 

2017 -06- O g 

1 

Till 
Kommunstyrelsen 
Båstads kommun 

r ~: · .KS .. Qpo r,s.1/:201 7 
......... ....... · ....... - 3So 

Synpunkter rörande ombyggnad av f .d. järnvägsbank till GC-väg. 

Byarådet i Förslöv har tagit del av planerna för hur den f.d. banvallen genom kommunen kan 
utvecklas till en GC-väg. Vi vill därför lämna följande synpunkter som vi vördsamt ber 
kommunen beakta innan beslut om slutlig utformning av nämnda GC-väg fattas. 

Enligt information vi tagit del av förstår vi att GC-vägen ska färdigställas i 2-3 etapper. Etapp 
1 avser sträckan från Båstad f.d. jv-station ner till den f.d. järnvägsövergången i Grevie 
samhälle. Etapp 2 avser sträckan Grevie ner till Förslöv två alternativ till slut i vid Förslöv. 

Informationen ger vid handen att det finns ett par olika alternativ till utformning av GC
vägen. Ett alternativ skulle vara att asfaltera ca 2/3 av banvallen för gångare och cyklister 
och göra en avgrusad yta på resterande bredd att användas som ridväg. Det skulle i så fall 
även bli en nivåskillnad mellan asfalterad och avgrusad yta för att undvika grus på asfalten. 

Ett annat alternativ är att inte asfaltera utan i stället avgrusa hela bredden och låta samtliga 
användare samsas om den ytan. 

Prisskillnaden mellan de båda alternativen är ca 3 milj kr, det asfalterade alternativet skulle 
kosta ca 5 milj kr och det andra alternativet skulle kosta ca 2 milj kr. 

Vår uppfattning är att det inte är motiverat att asfaltera del av GC-vägen för en merkostnad 
på 3 milj kr. Om det är tänkt att denna GC-väg ska ahvänds som promenadstråk samt 
cykelbana fört.ex. arbetspendling är det fullt tillräckligt att man toppbelägger ytan med ett 
fint lager grus. Det är bekvämare för gångarna och för vardagscyklisten är det ett fullgott 
alternativ. Använd besparingen till att snabba på färdigställandet av GC-väg hela sträckan 
Båstad- Förslöv. Då knyter man ihop Båstad, Grevie och Förslöv med en otroligt praktisk och · 
vacker GC-väg. En grusväg smälter dessutom bättre in i miljön inte minst på sträckan genom 
den fantastiskt vackra Sinarpsdalen, men även på resterande delar som slingar sig genom en 
gammal jordbruksbygd där "vångavägar" var vanligt förekommande transportleder. 

Eftersom stäckningen inte kommer att halkbekämpas eller plogas kommer asfaltbeläggning . 
att utgöra en större risk för halkolyckor än vad en grusad yta utgör. Även den planerade 
nivåskillnaden mellan asfalt och grus i det alternativet utgör en olycksrisk för både gångare 
och cyklister. Ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv anser vi att en GC-väg helt i grus är 
bättre än en asfalterad variant. 

Det har även framskymtat planer på att sträckan ska vara tillgänglig för ridande vilket vi 
anser högst olämpligt. På senare tid har det mer och mer uppmärksammats att olycksrisken 
inte är försumbar med att blanda gångare och cyklister på gemensam GC-väg. Att därtill 
tillåta ridande på samma yta ökar den risken ytterligare. Dessutom kan man förmoda att de 
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ridande måste återvända till utgångspunkten, d.v.s. att man måste rida sträckan t/r, 
eftersom det inte finns anknytningar till andra ridvägar längs sträckan. 

Vi är mycket positiva till att beslutsfattarna i Båstad kommun relativt snabbt fatta beslut om 
att utveckla den f.d. banvallen till en GC-väg. Det kommer att bidra till en ökad 
arbetspendling med cykel mellan de orter som stäckningen passerar. Med en utbyggnad av 
ytterligare GC-vägar både inom kommunen och till angränsande kommuner kommer 
möjligheten att cykelpendla till arbete, skola och aktiviteter att öka påtagligt. Det bidrar till 
ett hållbart samhälle och ett aktivare liv hos medborgarna. Dessutom kommer säkerligen 
GC-vägen på den gamla banvallen att bli en framtida turistmagnet. 

Byarådet i Förslöv är naturligtvis villiga att medverka i dialog med kommunen ang. 
utformning och sträckning av GC-vägen. 

För byarådet i Förslöv 

t:PLU 
Erf{undvall, e.u. 

2 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum 

2017-06-14 
Handläggare 
Ingemar Lundström 

Vårtdnr 
000651/2017 

Erik Lundvall 
Förslövs byaråd 
Ekvägen 8 
26971 FÖRSLÖV 

1 (2) 

Synpunkter rörande ombyggnad av f.d. järnvägsbank till GC-väg 

Vi har mottagit Era synpunkter avseende banvallen och dess framtida utformning. Ert brev samt en 
kopia på föreliggande svar informeras vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 /6 2017. 

Båstads kommun har avsatt budget för projekt för 2017 och det finns med i plan för 2018 och 2019. 
Under 2017 /2018 planeras sträckan mellan Grevie och södra Båstad genomföras. Banvallens fram
tida användning var föremål för politiskt beslut under våren. Bland annat beslutades då att gång
och cykelvägen ska kombineras med en ridled mellan Nöttebackar och Grevie och att möjligheter 
till framtida fortsättning av ridled ska beaktas i den fortsatta planeringen. I det underlag som låg för 
handen till de politiska besluten beskrevs ambitionen för standard av sträckan Grevie till södra Bå
stad bland enligt nedan; 

"Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och cykelväg som separeras från en sidoförlagd 
grusad stig." samt "Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen 
är föreslagen bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade 
ytan kan variera beroende på tillgängligt utrymme." 

För övriga delar av banvallen beskrevs att dessa ska utredas närmare avseende sträckning och 
standard. 

Som svar på era frågeställningar bedömer vi att en 2/3 asfalterad yta ger tillförlitligt och framtidsä
kert cykelstråk med höga kvaliteter där tillgänglighet och användbarhet premieras. Att den grusade 
ytan planeras att utföras med en visning på ca 5-10 cm är i syfte att öka säkerhet och standarden. 
Nivåskillnad mellan asfalt och grus kommer att tas upp med jämn lutning. Leden har en bred profil, 
svag lutning och inga skarpa kurvor vilket ger goda siktförhållanden och bra utrymme. Beträffande 
ridning planeras utifrån politiskt beslut att pröva en förlängning av ridstigen och förhoppningsvis 
kan då anslutning ske till andra stigar och vägar där man kan rida. 

Utöver cykling och ridning är leden tänkt att användas fört ex vandring, inlinesåkning, rullskidsåk
ning och för personer med rörelsehinder på delsträckan Båstad-Grevie. 

Utifrån den budget som är avsatt för projektet och den politiska process och dialog som föregått 
projektet planeras för att sträckan mellan Grevie och Båstad utförs enligt ovan beskrivit under för-

Båstads kommun 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommu n@bastad.se 
www.bastad.se 
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2 (2) 

utsättning att inga nya politiska beslut fattas. För övriga sträckor kommer förslag tas fram för hur 
projektet fortsatt ska bedrivas. 

Vi tackar för Era synpunkter och medverkar gärna i dialog med byarådet avseende sträckning och 
utformning av banvallen mellan Grevie och Förslöv. 

Mvh 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 
Båstads kommun 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-07-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001447/2012 – 315 (B2015-178) 
 
 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. – Beslut om planens fortsatta handläggning 
inför granskning 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med utgångspunkt från 
situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse så att utformning enligt bilaga 2 
blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar i framtiden.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-
05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har exploatören arbetat om förslaget där den 
stora skillnaden framförallt är antalet våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till 
detta förslag för att inte lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. Exploatören har 
även kompletterat förslaget med en illustration som visar hur området kan utformas med 
befintlig bensinmack kvar.   
 
Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
då sakägare, boende, myndigheter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Totalt har 145 
yttranden inkommit. En stor fråga under samrådet var våningsantalet. Exploatören har 
därefter sett över hur förslaget kan arbetas om för att bättre anpassa utformningen utifrån de 
synpunkter som har kommit in. 2017-05-03 behandlades ärendet på kommunstyrelsen § 127 
(bilaga 1) där beslutet blev att situationsplanen (bilaga 2) inte kunde ligga till grund för det 
fortsatta planarbetet. Exploatören har därefter träffat politiker vid plansamrådet 2017-06-13 
för att förklara sin syn på projektet och dess historik, se bilaga 3. Vid plansamrådet bestämdes 
att exploatören skulle ta fram en ny situationsplan på hur området kan utformas med befintlig 
bensinmack kvar, se bilaga 4.  
 

Aktuellt 
I bilaga 4 presenteras strukturen på det omarbetade förslaget där befintlig bensinmack finns 
kvar. Den röda cirkeln visar skyddsavståndet kring bensinmacken inom vilket främst 
parkeringsplatser har placerats, totalt 36 stycken. 11 p-platser av dessa kommer behövas till 
planerade bostäder vilket ger 25 p-platser till ICA (utöver de 31 p-platser som placeras norr 
och öster om ICA samt 10 p-platser längs med Litorinavägen). Idag finns det 44 p-platser i 
anslutning till bensinmacken och 15 p-platser öster om ICA. Om förslaget genomförs enligt 
bilaga 4 kommer det alltså bli 7 p-platser mer i området jämfört med nuläget.  

Skillnaden mellan bilaga 2 och bilaga 4 är att bilaga 2 redovisar hustyp 1 istället för 
bensinmacken enligt bilaga 4. Bilaga 5 visar tre perspektiv på hur området kan komma att se ut 
med bensinmacken kvar. Precis som i samrådsförslaget föreslås en bestämmelse till 
granskningen om att byggnationen inom skyddsområdet inte får ske förrän bensinmacken har 
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rivits och markens lämplighet för bostadsbebyggelse har säkerställts. När detta sker är inte 
bestämt utan bensinmacken kommer få ligga kvar tills de själva väljer att flytta eller när 
kommunen väljer att inte förlänga arrendeavtalet. Bilaga 4 visar därmed hur området kan 
utformas fram tills detta sker men där detaljplanen även möjliggör för byggnation enligt bilaga 
2 på sikt.  

Hustyp 1 består av flerbostadshus i tre våningar med verksamhetslokaler i bottenvåningen 
som vänder sig ut mot torget. Taken är flacka för att hålla ner höjden på bebyggelsen. Hustyp 2 
består av flerbostadshus i två våningar, även dessa byggnader har flacka tak. Hustyp 3 består 
av enbostadshus utformade som radhus i 2,5 plan som höjdmässigt blir ungefär lika höga som 
trevåningshusen med flacka tak.  

I bilaga 4 finns det 32 stycken lägenheter i förhållande till bilaga 2 som har 46 stycken 
lägenheter samt 4 stycken verksamhetslokaler.  

Under samrådet kom det in många andra synpunkter som inte bara handlade om 
våningsantalen och bensinmacken. Dessa aspekter kommer att behandlas i planens fortsatta 
handläggning innan förslaget skickas ut på granskning.  

Nästa steg i planprocessen är granskningen som går till på ungefär samma sätt som samrådet. 
Innan granskningen kan påbörjas måste dock planhandlingarna revideras. För att inte resurser 
i form av tid och pengar ska läggas på revideringar krävs ett politiskt ställningstagande 
huruvida det omarbetade förslaget stämmer överens med önskad utformning av området. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett positivt beslut leder till att detaljplanen kan revideras på ett sätt som förhåller sig till 
inkomna samrådsyttranden. Exploateringsgraden är lägre än tidigare men förslaget bedöms 
fortfarande vara genomförbart och kommer utgöra ett positivt tillskott av bostadsformer det 
råder brist på i Torekov. Detaljplanen möjliggör även att bensinmacken kan finnas kvar på 
platsen fram tills de själva väljer att flytta eller när kommunen väljer att inte förlänga 
arrendeavtalet. Om detta sker möjliggör detaljplanen att ett tydligare centrum kan skapas 
kring torget med fler verksamhetslokaler och bostäder.  
 

Verksamhet 
Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder till 
tidsvinster för verksamheten då antalet revideringar minskar. 
 

Ekonomi 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal mellan kommunen och 
exploatören. Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder 
till minskade kostnader då antalet revideringar minskar.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 
 

12

12



 
 

 

3 (3) 

 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll KS 2017-05-03 § 127 
Bilaga 2. Situationsplan 2017-03-14 
Bilaga 3. PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. 
Bilaga 4. Situationsplan 2017-06-27 
Bilaga 5. Perspektivbilder med bensinmacken kvar  
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-05-03 1 av 2 

 

 

KS § 127  Dnr KS 001447/2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

 
Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-

03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-04-11. 

Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14.  
 
Förvaltningens och  1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med  
arbetsutskottets förslag utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 1. 
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): 1. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som 

underlag för fortsatt arbete med planen. 2. Situationsplanen enligt bilaga 1 
uppfyller inte kraven som finns uppställda i beslutet från kommunstyrelsen 
2012-10-10 och i det upprättade planavtalet varför förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med ett förslag om hur planprocessen ska kunna fullföljas enligt 
avtalets intentioner, såsom ett nytt kvalitativt stadsrum till Torekov med 
småstadstorg med livsmedels- och diversehandel, förtätning av flerbostadshus 
företrädesvis hyresrätter och med nära parkeringsmöjligheter. (Se bilagt 
yrkande från Thomas Andersson på nästkommande sida.)   

 
 Inge Henriksson (BP), Moderaterna och Centerpartiet: Bifall till Thomas 

Anderssons yrkande. 
 
Ingela Stefansson (S): Planen avslås. Socialdemokraterna vill att den sista 
kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende och minst 
hälften av husen ska vara hyresrätter.    

 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden från Thomas 

Andersson och Ingela Stefansson. Efter framställd proposition finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifall Thomas Anderssons yrkande.      

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som underlag för fortsatt 
arbete med planen.   

 2. Situationsplanen enligt bilaga 1 uppfyller inte kraven som finns uppställda i 
beslutet från kommunstyrelsen 2012-10-10 och i det upprättade planavtalet 
varför förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur 
planprocessen ska kunna fullföljas enligt avtalets intentioner, såsom ett nytt 
kvalitativt stadsrum till Torekov med småstadstorg med livsmedels- och 
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diversehandel, förtätning av flerbostadshus företrädesvis hyresrätter och med 
nära parkeringsmöjligheter.      
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PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.  
Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. tog sin början 2011 i projektet ”Torekov året runt”, ett EU-

finansierat Leaderprojekt för att gynna landsbygdsutveckling. Ett av projektets utvecklingsområde var 

att arbeta fram underlag till en detaljplan för en framtida centrumutveckling. För att kunna 

genomföra detaljplanen behövdes en aktör som var villig att satsa på Torekov och kunde bekosta en 

planprocess och efterföljande exploatering. Representanterna bakom Leaderprojektet tillfrågade ett 

flertal aktörer, bl.a. Båstadhem, men det fanns ingen som var intresserad av att vara med i projektet 

och som ville driva en kommande planprocess. I samband med detta hade Promus 

livsmedelsfastigheter AB, ägaren till ICAs fastighet Sunnan 10, gjort en förfrågan hos kommunen om 

att få bygga inom Sunnan 10. Leaderprojektet fick därför kontakt med Promus som framförde att det 

var ett intressant projekt som man var beredd att satsa på. Mot bakgrund av fastighetsägarens vilja 

att vara med och utveckla området beviljades Promus planbesked för området i oktober 2012. Ett 

första planavtal upprättades 2012-11-21.  

2013 avslutades Leaderprojektet varpå detaljplanearbetet påbörjades för att konkretisera de tankar 

som projektet mynnade ut i. Ursprungligen omfattade planområdet även delar av fastigheten 

Torekov 98:42 som är i privat ägo. Men då det förslaget kunde innebära att projektet blev dyrare och 

således kunde motverka syftet med Leaderprojektet att öka antalet åretruntboende i Torekov, 

ändrades detaljplanens avgränsning till den kommunala marken Torekov 98:1, Sunnan 10 samt 

Brisen 1. På grund av detta tecknades ett tilläggsavtal daterat 2014-03-05. 2014-05-07 beslutade KS 

om tilläggsavtalet samt om markanvisning till Promus livsmedelsfastigheter.   

2015-11-30 meddelade Areim AB att fastigheten Sunnan 10 hade sålts från sitt dotterbolag Promus 

livsmedelsfastigheter AB till det nya dotterbolaget Sunnan Fastighets AB. Med anledning av detta 

upprättades ett nytt planavtal 2016-03-10 som ersatte både det tidigare planavtalet och 

tilläggsavtalet.  

I februari 2016 fanns ett första samrådsförslag som omfattade 5 st flerbostadshus i 3+1 våningar och 

8 st enbostadshus i 2,5 våningar. Beslut om samråd fanns redan sedan tidigare men då det hade gått 

4 år sedan det beslutet valde förvaltningen att lyfta ärendet som ett informationsärende på KSAU 

2016-02-24. Vid sammanträdet tyckte politikerna att förslaget var bra men undrade om det hade 

varit möjligt att öka antalet våningar till 4+1 istället för 3+1. Förvaltningen informerade därefter KS 

2016-03-09 om detaljplanen men lade till en jämförelse mellan det ursprungliga förslaget och en 

höjning av tre av husen till 4+1 våningar. Politiken var överens om att förslaget med de högre husen 

var bättre. Förvaltningen justerade därefter detaljplaneförslaget enligt den politiska viljan för att 

kunna påbörja samrådet 2016-03-24.  

Samrådet pågick fram till 2016-05-06, 2016-04-19 hölls även ett öppet hus i Torekov. Under hela 

samrådet inkom totalt 145 yttranden där en av de stora synpunkterna var våningsantalet. 2016-05-

25 informerade förvaltningen KSAU om samrådet och de yttranden som hade kommit in. Beskedet 

från politiken var då att man kunde tänka sig bebyggelse som var 2,5 våningar höga.  

Exploatören fick därefter se över förslaget för att presentera ett alternativ som bättre förhöll sig till 

inkomna yttranden. Vid plansamrådet 2017-03-14 presenterade exploatörens arkitekt det 

omarbetade förslaget med 2 st flerbostadshus i 3 våningar och flacka tak, 3 st flerbostadshus i 2 
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våningar samt 22 st radhus i 2,5 våningar. Från politiskt håll fanns det inga direkta invändningar mot 

förslaget men mötet resulterade i att förvaltningen skulle skriva fram ärendet för beslut för att inte 

lägga resurser på att arbeta om planhandlingarna innan det fanns politiskt beslut om att 

situationsplanen kan utgöra underlag till detaljplanen under granskningen. Ärendet togs upp vid 

KSAU 2017-04-18 med beslutsförslaget att planhandlingarna skulle revideras med utgångspunkt från 

den bifogade situationsplanen. Därefter togs ärendet upp i KS 2017-05-03 som beslutade att 

situationsplanen inte kunde ligga som underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. KS 

beslutade även att situationsplanen inte uppfyller kraven från beslutet vid KS 2012-10-10 och i det 

upprättade planavtalet varför förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag om 

hur planprocessen ska kunna fullföljas enligt avtalets intentioner, såsom ett nytt kvalitativt stadsrum 

till Torekov med småstadstorg med livsmedels- och diversehandel, förtätning med flerbostadshus, 

företrädesvis hyresrätter och med nära parkeringsmöjligheter.  

 

Upprättat 2017-05-23 av Henrik Eliasson, Planarkitekt 
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Perspektiv från söder
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Perspektiv från väster

21

21



Perspektiv från öster
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Datum: : 2017-06-22. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001467/2015 – 300 
 
 

Inriktningsdokument för Förslövs utveckling  - beslut om budget 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Avsätta 83 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att finansiera färdigställandet 
av Inriktningsdokument för Förslöv. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avsatt budget för att upprätta inriktningsdokument för Förslöv har inte kunnat hållas. För att 
färdigställa inriktningsdokumentet behövs ett tillskott på 83 000 kr. 
 

Bakgrund 
2015-12-02 § 317 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Förslöv ska 
upprättas. I samband med detta beslutades även om att kostnaden för arbetet budgeterades till 
280 000 kronor. 
 
2016-01-13 § 10 beslutade kommunstyrelsen att godkänna uppdragsbeskrivningen för inrikt-
ningsdokumentet samt att finansieringen av arbetet skulle ske genom ianspråkstagande av 100 
tkr från de budgeterade medlen som stod till KF:s förfogande under 2016 samt 180 tkr från de 
budgeterade medlen som stod till KS:s förfogande under 2016. Dessa medel förbrukades inte i 
sin helhet under 2016. 
 
2017-03-15 § 72 beslutade kommunstyrelsen att föra över medel från 2016 till 2017 av dessa 
tilldelades Inriktningsdokument för Förslöv 129 tkr. De är nu upparbetade. Samhällsbyggnad 
har inte klarat uppdraget inom budget. 
 

Aktuellt 
Inriktningsdokument för Förslöv har varit utställt för samråd med allmänheten under peri-
oden 2017-04-27 till 2017-06-04. I och med att samrådet avslutades har budgeten överskridits 
med 19 000 kr. Kvarstående arbete att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredo-
görelse, revidera inriktningsdokumentet samt antagande och avslut. Kvarstående arbete upp-
skattas till 80 arbetstimmar vilket motsvarar 64 000 kr. 
 
Framtagandet av inriktningsdokumentet uppskattas totalt (redan upparbetade samt kvarstå-
ende kostnader) kosta 370 000 kr, vilket kan jämföras med kostnaden för Inriktningsdoku-
ment för Båstads tätort som kostade totalt 500 000 kr. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Allmänheten, i synnerhet boende och verksamma i Förslöv, har varit mycket engagaerade i 
processen med famtagandet av inriktningsdokumentet. Om inte medel avsätts för att 
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färdigställa det riskerar allmänhetens förtroende för kommunen att skadas och kan minska 
allmänhetens engagemang i framtida projekt. 
 
Verksamhet 
Om inriktningsdokumentet ska fördigställas utan tillskott av medel riskerar Samhällsbyggnad 
att inte hålla sin budget.  
 

Ekonomi 
Ytterligare medel föreslås tas från de medel som står till KS förfogande under 2017 vilket 
innebär att det återstår 1 054 000 kr. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
Johan Lindén, ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kostnadsuppskattning Inriktningsdokument för Förslöv, 2017-06-14 
 
Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef, ekonomichef 
 
 

24

24



Kostnadsuppskattning 

Inriktningsdokument för Förslöv
2017-06-14

UPPARBETAT tom maj 2017

1. samrådshandlingar timmar kostnad

50 40000

40 32000

18 14400

231 184800

2. samråd
5992

10 8000

26 20800

totalt: 305992

KVARSTÅENDE ARBETE

3. antagande timmar

Samrådsredogörelse 30 24000

Revideringar 40 32000

Politiska möten (antagande) 3 st 6 4800

Arkivering, avslut 4 3200

totalt: 64000

summa kvarstående arbete: 64000

Politiska möten:

uppdrag Ksau 151118

KS 151202

Uppdragsbeskr.KSau 151216

KS 160113

Info KSau 161116

KS 161130

KF 161214

Samråd KSau 170301

KS 170315

Kvarstående politiska möten:

Antagande KSau

KS

KF

Framtidsmingel 3 pers*4 tim + förberedelser, 
dokumentation

Externa möten (workshop SKA 3 pers*4 tim, råd 
mfl 5 st, framtidsmingel 3 pers*5,5 tim )

Interna möten, förankring (ink förberedelser och 
anteckningar)

Politiska möten 9st (ink förberedelser och 
anteckningar)

Samrådshandlingar (Inriktningsdokument, SKA, 
Landskapsanalys)

Interna möten (information till verksamheten) 5 
st

Annons
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Datum: 2017-06-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000439/2017 – 300 
 
 

Svar på väckt ärende – Inriktningsdokument för Västra Karup 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny översiktsplan.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet väckte ärende för framtagande av ett inriktningsdokument för Västra Karup vid 
kommunstyrelsen 2017-04-18. Partiet skriver ”För att möta såväl framtidsplaner, idéer och 
oro föreslår vi att Inriktningsdokument Västra Karup prioriteras i närtid”.    
 
Aktuellt 
Västra Karup har ett aktivt byaråd som 2015-03-13 lämnade in Framtidsvision Västra Karup 
och 2017-03-13 lämnade de in ett dokument innehållandes förslag på vandrings och cykelleder 
som ansluter till Västra Karup. Förvaltningen anser att dessa båda dokument är väl 
genomarbetade och utgör ett gott underlag till arbetet med översiktsplanen. 
 
Det pågår inte bara ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan, utan även underlag till 
denna håller på att utarbetas. Utbildningsnämnden är mitt i ett arbete om hur kommunens 
skolstruktur ska se ut i framtiden, det handlar bl.a. om antal skolor och placeringen av dem. 
Vård och Omsorgsnämnden genomlyser sin verksamhet som utgångspunkt för att komma till 
rätta med ekonomin men också för att arbeta fram en framtidsstrategi för verksamheten. 
Västra Karup i likhet med hela kommunen i övrigt berörs av alla dessa uppdrag.  
 
Skälet till att Inriktningsdokument för Grevie, Båstad och Förslöv tagits fram är att de tre 
orterna starkt påverkats av ny dragning av järnvägen. I Båstad och Förslöv har nya stationer 
etablerats, i Grevie och Förslöv har den barriär som järnvägen inneburit försvunnit. I Västra 
Karup har inte några större strukturella förändringar genomförts och förvaltningen kan i 
dagsläget inte heller se framtida betydande omdaningar av samhället. Planeringen av 
utvecklingen av Västra Karup hanteras lämpligen i kommande översiktsplan där byarådets 
framtidsvision är ett mycket viktigt inspel. 
 
En samlad bedömning från förvaltningen är att utvecklingen av Västra Karup lämpligast tas 
upp i pågående arbete med översiktsplan, inte i ett Inriktningsdokument. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, Planchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad vid KS au 2017-04-18, angående Inriktningsdokument 
Västra Karup.   
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BÅSTADS KOMMUN 
Centerpartiet Båstad Kommunstyrelsen 

Väckt ärende 

Inriktningsdokument Västra Karup 

Centerpartiet har noterat att allt fler tankar och ideer rörande 
utvecklingen av Västra Karup dyker upp och det finns även kommunala 
tillväxtplaner. 

Byborna i Västra Karup och kringliggande byar visar tydlig oro för 
framtiden. 

Centerpartiet väcker därför frågan om Inriktningsdokument för Västra 
Karup. 

För att möta såväl framtidsplaner, ideer och oro föreslår vi att 
Inriktningsdokument Västra Karup prioriteras i närtid. 

20170w 

Jlff;., irc tf C------___ 

Gltav~ebauer 

Ordförande Centerpartiet Båstadkretsen 
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Datum: 2017-06-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000720/2017 – 380 
 
 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på Östra 
piren i Torekov 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt byggnation av två 
nya betongbryggor vid Torekovs strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs 
hamns östra pir under förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta donations-/gåvoavtal, 
vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från Torekovs turist- och badförening.   

   
 
Sammanfattning av ärendet 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med förslag på tre nya 
betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara tillgänglighetsanpassad med ramp. 
TTBS framför att de ger bidrag för majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas av 
kommunstyrelsen.  

 
Bakgrund 
Utveckling av strandområdet och tillhörande serviceanläggningar vid Torekovs strand har 
varit föremål för diskussioner och politiska beslut under de senaste åren. Under 2013 
beslutades bland annat att befintliga bryggor vid norra stranden skulle rivas och ersättas med 
en ny (dnr 1199/11-412). I kommunens investeringsbudget avsattes då också medel för 
finansiering. En förutsättning var att viss del av finansiering utgjordes av gåva/sponsring. 
Projektet kom så pass långt att åtgärden anmäldes till Länsstyrelsen och ritningar togs fram för 
föreslagen brygga. Projektet blev dock aldrig av bland annat på grund av avsaknad av 
finansiering när inga externa bidrag erhölls samt för att investeringen togs bort från 
kommunens investeringsbudget.  
 
Befintliga bryggor har en dålig standard. Bryggorna är också utformade på så vis att den 
kustparallella strömningen begränsas. 
 
Aktuellt 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse daterad 2017-06-19 med 
tillförande följebrev samt illustrationer och ritningar (bilaga 1). TTBF framför förslag på en 
omfattande satsning för strandområdet i Torekov. Förslaget innefattar rivning av två befintliga 
bryggor och uppförande av två nya bryggor på samma plats samt en handikappsanpassad 
brygga utmed Östra piren. Föreslagna bryggor är utformade av betong med en likartad 
konstruktion som övriga bryggor som byggts inom kommunen de senare åren. TTBS framför i 
bilagt brev att de ger bidrag till majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
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investeringen, se vidare ekonomi nedan. Bakgrund och föreslagna åtgärder beskrivs vidare i 
bilaga 1. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Anläggande av bryggor enligt det förslag som framförs av TTBF ökar attraktiveten för boende 
och besökande i Torekov. Bryggorna kommer ha en bättre funktionalitet, högre standard och 
även vara såväl längre och bredare än befintliga bryggor. Tillsammans med en 
tillgänglighetsanpassad brygga utmed Östra piren ökar också tillgängligheten avsevärt. 

 
Ekonomi 
I  innevarande års budget finnns 100 tkr avsatta för bryggor i Torekov och för 2018 finns 400 
tkr, vilket ger totalt 500 tkr. Någon kalkyl för det projektet som föreslås av TTBF har inte 
gjorts, men en grov uppskattning av den samlade kostnaden för alla tre bryggor bedöms till 5-8 
mkr. TTBS  redogör för ett finansieringsförslag i sin skrivelse, vilket innebär att Båstads 
kommun finansierar projektet med 500 tkr och resterande kostnader som krävs för att 
genomföra projektet anslås av TBSS. 
 
Med föreslagen åtgärd och finansiering kommer Båstads kommun inte att behöva utföra 
reinvesteringar/underhållsåtgärder på de befintliga bryggorna. De nya bryggorna kommer att 
utföras som betongkonstruktioner, vilket kräver minimimalt med insatser för drift och 
underhåll. Den planerade tillgänglighetsanpassade bryggan vid östra piren kan dock kräva 
regelbundet underhåll i form av borttagning av alger på rampen. Driftskostnaderna för de 
planerade åtgärder bedöms inledningsvis inrymmas inom befintlig driftbudget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ökar tillgänglighet till hav, bad, krabbmete etc och bidrar till ökat utbud 
för fritidsaktiviteter och rekreation för barn och ungdomar. Barn och ungdomar bedöms 
därmed påverkas positivt av beslutet.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder kommer utföras i ett vattenområde. Åtgärderna kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen och i den mån det bedöms att det är en tillståndspliktig vattenverksamhet 
kommer tillståndsansökan att upprättas och prövas av mark- och miljödomstolen. 
 
 
Teknik och service 
Ingemar Lundström, Projekt- och utredningsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Torekov turist och badförening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande ritningar.   
 
Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
Kommunchef 
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Båstads Kommun - SV: Nya bryggor i Torekov 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ä1·ende: 
Kopia: 

Bifogade filer: 

Torekovs Turistbyrå <info@torekov.se> 
"bastads.kommun@bastad.se" <bastads.kommun@bastad.se> 
2017-06-22 10:38 
SV: Nya bryggor i Torekov 
11 ingemar .lundstrom@bastad.se 11 <ingemar. lundstrom@bastad.se>, 
"daniel.kli ... 
Nya bryggor i Torekov.pdf 

Hej, jag skickade mailet nedan i tisdags och ett till strax efter. Vi har inte fått någon bekräftelse på att ni 
mottagit dem. Skickar det därför en gång till. Nu uppdelat i fyra mail. Bekräfta gärna att ni mottagit 
dem. 
Jag ringer dig Daniel och hör så att allt kommit fram. 
/ Vh Åsa Ragnarsson 

Från: Torekovs Turistbyrå 
Skickat: den 20 juni 2017 22:18 
Till: bastads.kommun@bastad.se 
Kopia: ingemar.lundstrom@bastad.se; daniel.kling@bastad.se 
Ämne: Nya bryggor i Torekov 

Torekov 
Till kommunstyrelsen Båstad Kommun 

Torekovs Turist- och Badförening(TIBF) har i samråd och samarbete med kommunen sedan 90-talet 
rustat upp och förnyat de södra badbryggorna i Torekov. Dessutom har TTBF sedan 1995 i kontrakt 
med kommunen ansvarat för grovstädning av stränderna så de är tillgängliga och trevliga att vara på 
under badsäsongen. 
Med detta som bakgrund var det med stor glädje som TTBF mottog beskedet hösten 2015 (kan vara 
2016) att kommunen anslagit medel (500.000 kronor) till ett bad för rörelsehindrade i Torekov. 
TIBF såg genast en möjlighet att utifrån kommunens initiativ söka finansiering för att göra norra 
stranden mer tillgänglig och hållbar för lång tid framåt. 
Tidigare av TIBF initierade undersökningar om norra strandens framtid angående erosion och 
strömmar samt tillsammans med kommunen källan till otjänligt badvatten från 2007 till 2011 har 
skapat en situation där den uppmätta vattenkvaliteten har blivit mycket bättre och är idag inte i 
närheten av de värden som uppmättes 2009. 
Med detta som bakgrund har TIBF skissat hur en ny handikappbrygga vid östra piren samt utbyte av de 
två befintliga skulle kunna se ut. De befintliga är cirka 80 år gamla och i behov av renovering eller som 
vi föreslår rivning och byggande av nya. Vi har gjort detta i samråd med Ingemar Lundström som 
uppdaterats under vägen. 

file:///C:/Users/dankli l/AppData/Loca1/Temp/XPgrpwise/594B9E22BASTAD-ADM... 2017-06-22 
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Sida 2 av 2 

Det kan tyckas dumt att behålla de båda bryggor som finn s och istä llet bygga endast en. TIBF anser 
dock att både av hävd och av den tillväxt som Torekov har med mycket nybyggnation och en välbesökt 
camping behövs de badmöjligheter förstärkas som är på plats. 
Jag som ordförande i TIBF sedan 1993 har med kommunens ansvariga och beslutande varit med om 
denna renove ring av möjligheterna till bad på stränderna och klipporna på västra stranden, jag hoppas 
att ni vill vara med även om detta projekt på norra stranden. 

Jarl Toremalm 
Ordförande TIBF 

Bifogat finns en skrivelse och utkast på bryggor (sammanlagt fyra filer, tre i denna e-posten och ett i 
separat e-post) 

Torekovs Turistbyrå 
Tel: +46 (0) 431-36 3180 
E-Post: info@torekov.se 
Hemsida: www.torekov.se 
Adress: Hamnplan 2 
269 77 Torekov 
Sweden 

fi1e:///C:/Users/dank1i1/AppData/Loca)ffemp/XPgrpwise/594B9E22BASTAD-ADM... 2017-06-22 
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Torekov 
Till Kommunstyrelsen 

Båstads Kommun 

B/\STADSKOMMHN 
Kommunstyrelsen · · 

2017 .. 05-22 
,.~.1r .• i;,,,,, ......... •••• , ••• ~ ......... i• 

·- • :1•••••11••··············••11•••111• 

Torekov 2017-06-19 

Nya bryggor på Bläsingestranden 

och handikappanpassad brygga på Östra piren i Torekov 

Kommunen presenterade för några är sedan en ide att bygga en handikappanpassad brygga i 

Torekov. Torekovs Byaråd informerades och en arbetsgrupp bildades bestående av 

representanter från byns föreningar och kommunen. Uppdraget var att arbeta fram ett underlag 

till ett förslag på hur nya bryggor kan se ut samt att söka finansiering för dessa. 

Byarådet har för närvarande ingen aktivitet och ligger vilande. Arbetsgruppen finns dock kvar och 

är nu förankrad i Torekovs Turist & Badförening. 

Bakgrund: 

Bryggorna i Torekov är en självklarhet för de allra flesta och en förutsättning för ett attraktivt 

strand- och badliv. Dagens bryggor är undermåliga och behöver ersättas. Det är de allra flesta 

överens om. Torekov behöver även erbjuda en tillgänglighetsanpassad brygga. Under de senaste 

åren har dialoger förts i såväl byaråd som man emellan och tillsammans med kommunen hur en 

framtida lösning kan komma att se ut. Initialt fördes resonemang om en till två bryggor varav den 

ena skulle tillgänglighetsanpassas. Med tiden har det utkristalliserats ett förslag om att två nya 

bryggor ersätter de befintliga och en ny brygga med tillgänglighetsanpassning byggs på östra 

piren. Det förslaget fick positivt mottagande i Byarådet. 

Nuläge: 

Utkast till hur bryggorna skulle kunna se ut är framtaget. Se bilagor. 

Utkastet för den hand;kappanpassade bryggan är under omarbetning och kommer att 

presenteras inom kort. 

Förslaget bygger på att norra badbryggan ersätts med en brygga i samma storlek som 

nuvarande, kanske något bredare, medan den södra blir längre och bredare än nuvarande. 

Båda bryggorna kommer stå på ben för att strömmarna ska få så naturligt fritt flöde som möjligt 

vilket enligt undersökningar skulle påverka kvaliteten på stranden till det bättre. 

östra piren får en brygga som anpassas efter de krav som finns för att uppfylla god tillgänglighet 

för rutlstolsburna. 
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Finansiering: 

Kommunen har anslagit 500 000 kr i investeringsbudget 2017. 

Torekovs Turist & Badförening anslår resterande belopp som krävs för att genomföra 

investeringen. 

Arbetsgruppen har fullföljt sitt uppdrag och överlämnar ärendet till kommunen för handläggning. 

Torekovs Turist & Badförening står självklart till förfogande i den fortsatta processen. 

Jarl Toremalm 

Ordförande 

Torekovs Turist & Badförening 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-28 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000738/2017 – 200 
 
 

Anhållan om att få sälja del av Varan 7:148 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Ägaren till Varan 7:148, , får tillstånd att sälja hälften av fastigheten till  

 innan femårsgränsen för avyttrande av fastigheten uppnåtts.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren av fastigheten Varan 7:148, , önskar få tillstånd att sälja hälften av 
fastigheten till sin fästmö  innan femårsgränsen för avyttrande av fastigheten 
uppnåtts.     
 

Bakgrund 
2014-02-27 köpte  fastigheten Varan 7:148. I köpekontraktet står under § 6 
följande: Utan säljarens skriftliga medgivande får köparen inte överlåta fastigheten inom fem 
år (5 år) från tillträdesdagen. Tillträdesdagen är den dag då köpekontraktet undertecknades.  
 
I regler för tomtförsäljning, dnr 1139/16-200, står att kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet 
motiverar detta. 
 

Aktuellt 
 anhåller om att få sälja hälften av fastigheten Varan 7:148 till sin fästmö  

.  överlåter således inte fastigheten i sin helhet utan han säljer en del av den 
och båda har för avsikt att bo kvar i Torekov. Förvaltningen ser inga hinder att tillmötesgå 

 önskemål. Med anledning ovan ser förvaltningen det snarare positivt att ett 
beslut enligt förslag bidrar till en stabil/rättvis familjeekonomi. 
 
 
 
Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, T.f. teknik och servicechef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Sven-Inge Granlund 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-05-25 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS 000442/2017 – 603 
 
 

Ansökan om serveringstillstånd på Apelrydsskolan 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Stiftelsen Apelrydsskolan /802424-7234/ tillstånd 
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Apelrydsskolan. 
 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering matsal med uteservering, biblioteket och 
undervisningsköket enligt ritning dnr KS000442/2017-603. 
 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt.        
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Apelrydsskolan, Kattviksvägen 207, Båstad, har inkommit från ovanstående 
stiftelse. Önskade serveringslokaler är skolans matsal med uteservering, biblioteket och 
undervisningsköket. Önskade serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt.    
 

Bakgrund 
Apelrydsskolan bedriver ett restaurang- och livsmedelsprogram på gymnasienivå. Det sökta 
tillståndet avser i första hand servering av drycker i undervisningssyfte. En till två gånger per 
vecka är matsalen öppen för gäster (20-35 pers.) som äter en bestämd meny. Vid ett par 
tillfällen anordnar restaurangprogramet lite större arrangemang som gåsmiddag och julbord. 
 
Aktuellt 
Då den dagliga verksamheten främst leds av anställd personal ställs kunskapskravet på dessa. 
Om den ansvariga läraren slutar eller ej längre är ansvarig måste en ny personal genomföra 
provet i alkohollagen för att grund för att bevilja ett serveringstillstånd ska fortsätta finnas. Om 
denna grund inte finns måste serveringstillståndet återkallas.  
En ledarmot i styrelsen för stiftelsen har ett antal sena inbetalningar till sitt skattekonto. 
Beloppen är mindre och ingen skatteskuld föreligger. Med beaktande av antalet anmärkningar, 
belopp och ledarmotens ringa inflytande över alkoholserveringen bedömer undertecknad att 
anmärkningarna inte hindrar att ett serveringstillstånd kan beviljas. 
 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
 
 
 
Bildning och arbete 
Per-Martin Boklund, Enhetschef IoF 
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2 (2) 

 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning  
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[nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

Datum: 2017-05-25 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS000442/2017-603 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skall expedieras till: 

Sökande 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
FHI 

Bilagor till utredningen: 

Ritning dnr KS000442/2017-603 

Ansökan om serveringstillstånd på Apelrydsskolan 

Sökande: Stiftelsen Apelrydsskolan Org.nr: 802424-7234 

1 (3) 

Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Apelrydsskolan, Kattviksvägen 207, Båstad, har 
inkommit från ovanstående stiftelse. Önskade serveringslokaler är skolans matsal med 
uteservering, biblioteket och undervisningsköket. Önskade serveringstider är 11.00 -
01.00 alla dagar året runt. 

Sökande: Stiftelsen Apelrydsskolan äger skolan som verksamheten bedrivs i. 
Styrelsen för stiftelsen är: Birgitta Wistrand ordf. Hannel Karlsson, Erik Paulsson, Ann-Margret 
Kjellberg, Sverker Zadig, Anette Åkesson, Ann-Sofie Malmgren och Hanna Glans. 
Rektor för skolan är Åsa Herbst. 
Ansvarig lärare för serveringen är Cecilia Bille. 
Cecilia Bille har genomfört provet i Alkohollagen med godkänt resultat. 

Verksamhetsbeskrivning: Apelrydsskolan bedriver ett restaurang- och livsmedelsprogram på 
gymnasienivå. Det sökta tillståndet avser i första hand servering av drycker i 
undervisningssyfte. En till två gånger per vecka är matsalen öppen för gäster (20-35 pers.) som 
äter en bestämd meny. Vid ett par tillfällen anordnar restaurangprogramet lite större 
arrangemang som gåsmiddag och julbord. 

Matutbud: Varierat och tillagat från grunden. Både förrätter, huvudrätter och efterrätter 
erbjuds. 

Finansiering: Stiftelsen Apelrydsskolan är en fristående ej vinstdrivande gymnasieskola med 
internat. Serveringen är en del av gymnasieprogramet och kräver inte någon särskild 
investeringskostnad. Årsredovisning för Stiftelsen Apelrydsskolan är uppvisad. 

Serveringslokaler: Matsal med uteservering, biblioteket och undervisningsköket. 
Maxantal personer, inkl personal, som får vistas i lokalerna enligt räddningstjänsten är: 
biblioteket 30 personer, matsal 150 personer, undervisningskök 30 personer. 
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Serveringstider: 11:00 - 01:00 alla dagar året runt. 

Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljökontoret på Samhällsskydd, 
skatteverket och räddningstjänsten. Ingen av instanserna framför något som hindrar att 
ansökan kan beviljas. 

Alkohollagen 

2 (3) 

8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, 
företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under 
en viss tidsperiod ( stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 

8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag 

8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. 

8 kap. 15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. 
Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället 
tillhandahåller tillredd mat. Det samma gäller för servering i slutet sällskap. 

8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för 
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är 
uppfyllda. 

Bedömning: Då den dagliga verksamheten främst leds av anställd personal ställs 
kunskapskravet på dessa. Om den ansvariga läraren slutar eller ej längre är ansvarig måste en 
ny personal genomföra provet i alkohollagen för att grund för att bevilja ett serveringstillstånd 
ska fortsätta finnas. Om denna grund inte finns måste serveringstillståndet återkallas. 
En ledarmat i styrelsen för stiftelsen har ett antal sena inbetalningar till sitt skattekonto. 
Beloppen är mindre och ingen skatteskuld föreligger. Med beaktande av antalet anmärkningar, 
belopp och ledarmatens ringa inflytande över alkoholserveringen bedömer undertecknad att 
anmärkningarna inte hindrar att ett serveringstillstånd kan beviljas. 

Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
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3 (3) 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Stiftelsen Apelrydsskolan /802424-7234 / tillstånd 
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Apelrydsskolan. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering matsal med uteservering, biblioteket och 
undervisningsköket enligt ritning dnr KS000442/2017-603. 

3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

I tjänsten 

Per-Martin Boklund 
Alkoholhandläggare 
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