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Catharina Elofsson, kanslichef, Kristina Geiger, kommunchef, Henrik Andersson, 
nämndsekreterare. 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Christer de la Matte (M). Ersättare: Thomas Andersson (L). 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 10.00. 

BoW'Z~ j 
~er de la Matte 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2017-10-04 

Från och med 2017-10-11 till och med 2017-11-02 

Henrik Andersson 
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Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens 
protokoll alltid ska justeras av en ledamot från "oppositionen". Justerings
ordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån val protokollet från kommun
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det 
aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Thomas Andersson (L). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 10 oktober kl. 10.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Beslutsärendet om hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för 
en tidsenlig och likvärdig utbildning behandlas som en informationspunkt. 

Väckta ärenden: 

§ 219, Polisens statistik samt trygghetsmätning (fd. informationspunkt). 

§ 223, Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 

§ 235, Åtgärdspaket för en budget i balans 2017 

§ 242, Undermålig och bristfällig information till kommunstyrelsen 

justerandes signaturer IY/ I Utdrags bestyrkande 

/;f/' ((//J 
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b). Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och 
likvärdig utbildning (Sara Dam ber, skolchef, Johan Linden, ekonomichef, 
Kristina Geiger, kommunchef) - Dnr: KS 000545/2014-600 
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Väckt ärende: Polisens statistik samt trygghetsmätning 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) väcker ett nytt ärende under sammanträdet, med 
förslag om att (1) Polisens och BRÅ:s brottsstatistik för Båstads kommun 
redovisas kvartalsvis för kommunstyrelsen. (2) Polisens trygghetsmätning 
presenteras för kommunstyrelsen i december. 

Föredragande Axel Johansson från Polisen är föredragande. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet får väckas. 

2. Polisens och BRÅ:s brottsstatistik för Båstads kommun redovisas kvartalsvis 
för kommunstyrelsen. 

3. Polisens trygghetsmätning presenteras för kommunstyrelsen i december. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Beskrivning av ärendet Vid översyn av kommunens planprioritering konstaterar kommunen att det 
fortsatt är högt tryck för att ta fram detaljplaner på Bjärehalvön. Antalet planer 
som är högst prioriterade är till antalet 11 st och det totala antalet pågående 
planärenden är 19 st. För att följa direktiven i Kommunstyrelsens 
planprioritering, antagen i april 2017, föreslås tre planärenden att ändra 
planprioritet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2017. 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens planprioritering. 
Bilaga 2: Prioriteringsordning - Planarbete, september 2017. 
Bilaga 3: Tidplan för pågående detaljplaner. 

Förvaltningens förslag Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) till 
prioritet 2, Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt Tunet 1 
(bostäder Ängelholmsvägen) till prioritet 2. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Detaljplan för Båstad 109:67 (Pershög) under vilande 
objekt stryks. 

Thomas Andersson (L) och Bo Wendt (BP): Detaljplan för Böske 37:1 läggs in i 
prioriteringsordning planarbete. 

Gösta Gebauer (C): Bifall till båda ovanstående yrkanden. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att samtliga 
bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) 
till prioritet 2, Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt 
Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) till prioritet 2. 

2. Detaljplan för Båstad 109:67 (Pershög) under vilande objekt stryks. 

3. Detaljplan för Böske 37:1 läggs in i prioriteringsordning planarbete. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-11. 
Handläggare: Olof Sellen 

Dnr: KS 000912/2017 - 315 

Planprioritering 2017 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1 (3) 

1. Ändra prioritetsordningen för planärende Repslagaren 22 (Hotell Skansen) till prioritet 2, 
Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) till prioritet 2 samt Tunet l(bostäder Ängelholmsvä
gen) till prioritet 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid översyn av kommunens planprioritering konstaterar kommunen att det fortsatt är högt 
tryck för att ta fram detaljplaner på Bjärehalvön. Antalet planer som är högst prioriterade är 
till antalet 11 st och det totala antalet pågående planärenden är 19 st. För att följa direktiven i 
Kommunstyrelsens planprioritering, antagen i april 2017, föreslås tre planärenden att ändra 
planprioritet. 

Bakgrund 
I april 2017 antogs en ny planprioritering av Kommunsstyrelsen, vilket påverkar hur planä
renden ska prioriteras. I vilken takt detaljplaner ska tas fram i Båstads kommun sker enligt den 
uppdaterade bilaga 1; "Kommunstyrelsens planprioritering". Beslut om prioriteringsordning 
för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov före
ligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat 
kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsord
ning, inte minst då planprioriteringen har justerats. 

Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det 
är därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta 
för kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste åren arbetat med att förändra 
arbetsformer och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst 
prioriterade och därmed väsentligaste planerna. 

Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal (ex. Varan 
2:24) samt de ärenden som handläggs i syfte att uppnå allmänna ändamål (ex. Inriktningsdo
kument Förslöv). Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte medel för dessa ofinansi
erade och oförutsedda ärenden. 

Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett 
antal andra omfattande ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete un
der rubriken "Pågående strategiska planer". Här ligger idag tre stycken ärenden. Det rör sig om 
arbetet med kommunens nya översiktsplan och inriktningsdokumenten för Förslöv och Grevie. 

I september 2017 har planavdelningen 19 st pågående detaljplanärenden som hanteras av tre 
planhandläggare. Två av handläggarna arbetar heltid och den tredje 90%. Planhandläggarna 



2 (3) 

går även in och backar upp i arbete med strategiska planer vid behov och där separat äskad 
finansiering täcker kostnaden. En planhandläggare stöttar också upp Teknik & Service som 
projektledare med ca 30 % av sin tjänst. Planavdelningen har stöd från samhällsbyggnads ad
ministration med en tjänst på SO%. För en detaljplanehandläggare som arbetar heltid är det 
möjligt att handlägga mellan 5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren 
driver planprocesserna med hjälp av konsult eller inte. I dagsläget drivs inga planärenden med 
hjälp av konsult. För att prioriteringsordningen ska vara ett reellt verktyg klarar en handläg
gare upp till 2-3 detaljplaner med högsta prioritet beroende av planens komplexitet och om
fattning. 

Av de pågående 19 detaljplanerna har 11 st av dessa beslutats vara planer som bör tas fram 
med hög prioritet, prioritet 1. Sex planer har beslutats vara av prioritet 2 och två detaljplaner 
har prioritet 3. 

Båstad kommuns högst prioriterade pågående planärenden utgörs av: 
Del av Förslöv 2:4 m.fl. - Etapp 1 (kommunal mark i Förslöv) 
Del av Förslöv 2:4 (Vård och Omsorgsboende) 
Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder norr/söder Stensån) 
Repslagaren 22 (Hotell Skansen) 
Del av Båstad 109:2, (Båstad hamn) 
Del av Båstad 109:2 (Parkering Trollbäcken) 
Påarp 8:83 m.fl (Torekov hotell) 
Tunet 1 m.fl. (Bostäder Ängelholmsvägen) 
Eskilstorp 6:3 (Gamla stationsområdet) 
Slammarp 64:3 mfl. (Båstadshem Sandbäcksområdet) 
Banken 1 (Gamlegården) 

Utöver de 19 pågående detaljplanerna finns 4 redan tillstyrkta ärenden som inväntar uppstart, 
varav ett är ett strategiskt dokument. Fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få 
utrymme för att starta upp ärendet, också andra beslut för att kunna sättas igång. 

Åtta planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats på olika grunder men där 3-4 
planer väntas behandlas under höst/vinter. 

Utifrån vad som i dagsläget är känt beräknas 2-3 detaljplaner gå till antagande före årsskiftet. 
Föregående år avslutades ett antal detaljplaner som haft långa processer med inaktiva intres
senter och idag finns en sådan plan kvar. 

Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kommunen 
har att hantera föreslås tre förändringar. Repslagaren 22 (Hotell Skansen) uppfyller inte krite
rierna för Kommunsstyrelsens högsta planprioritering utan förslås att ges prioritet 2. 
Eskilstorp 6:3 (gamla stationsområdet) fyller inte högsta planprioritering utan förslås att ges 
prioritet 2. Tunet 1 (bostäder Ängelholmsvägen) fyller inte högsta planprioritering utan förslås 
att ges prioritet 2. Skälet till föreslagna prioritetsförändringar består i att följa Kommunstyrel
sens antagna planprioritering samt att ge planhandläggarna möjlighet att följa prioritetsord
ningen. 

Samhällsbyggnad 
Båstad 2017-09-11 
Olof Sellden 
Planchef 



Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Teknik & Service (Jan Bernhardsson) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens planprioritering 
Bilaga 2: Prioriteringsordning Planarbete, september 2017 
Bilaga 3: Tidplan för pågående detaljplaner 

Samråd har skett med: 
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Kristina Bell, Översiktsplanerare, Henrik Eliasson, Camilla Nermark, Emma Johansson, Plan
handläggare, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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Svar på väckt ärende - Prioritering av detaljplaneläggning för 
företagsområde i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet väckte ärende om att planlägga verksamhetsmark väster om väg 
105 i Förslöv 2017-02-23. Under 2016/2017 har Förvaltningen arbetat 
strategiskt med Förslöv samhälle där utpekad yta behandlas. Förvaltningens 
arbete med Inriktningsdokument Förslöv väntas att bli antaget av KF under 
höst/vinter 2017, därefter kan ett detaljplanearbete påbörjas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2017. 
Bilaga 1 Ärende KS - Planläggning företagsområde Förslöv. 

Förvaltningens förslag Ärendet bifalls. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet bifalls. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-11 
Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000238/2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på ärende Planprioritering av detaljplaneläggning för företagsom
råde i Förslöv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
1. Ärendet bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiets väckte ärende om att planlägga verksamhetsmark väster om väg 105 i Förslöv 
2017-02-23. Under 2016/2017 har Förvaltningen arbetat strategiskt med Förslöv samhälle där 
utpekad yta behandlas. Förvaltningens arbete med Inriktningsdokument Förslöv väntas att bli 
antaget av KF under höst/vinter 2017, därefter kan ett detaljplanearbete påbörjas. 

Bakgrund 
2017-02-23 väckte Centerpartiet ett ärende om planläggning av mark där Trafikverkets tidi
gare använt yta för upplags- och krossplats. Partiet önskar påskynda detaljplaneläggning av 
marken för att kommunen ska kunna ha en färdig detaljplan före första halvan av 2018. 

Refererad yta finns i ÖP 08 utpekad som "Golfbana förfrågan", vilket innebär att kommunen 
tidigare haft annan avsikt med marken men efter Trafikverkets användning av marken har 
förutsättningarna ändrats. 

I samband med arbetet med att ta fram Inriktningsdokument Förslöv har fastigheten pekats ut 
för annat ändamål, i samstämmighet med väckt ärende. Inriktningsdokumentet förväntas att 
antas under 2017 och kommer att ligga som grund vid framtagande av en ny översiktsplan. Då 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjats först år 2017 har det strategiska arbetet 
haltat vilket påverkar kommunens möjlighet att skyndsamt ta fram nya detaljplaner. Då ÖP 08 
ej pekar ut området som lämpligt för industri/verksamhetsmark kommer framtagandet av en 

Aktuellt 
I samband med att Kommunfullmäktige antar Inriktningsdokument Förslöv fastslår kommu
nen riktningen för hur Förslöv samhälle ska förvaltas och utvecklas. Efter KF:s antagande kan 
Förvaltningen snarast möjligt påbörja detaljplaneläggning av fastigheten i enighet med Inrikt
ningsdokumentets direktiv. 

Samhällsbyggnad 
Olof Sellden, Planchef 

Beslutet ska expedieras till: -

VI ( l/t 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Ärende KS - Planläggning företagsområde Förslöv 

Samråd har skett med: 
Kristina Bell, Översiktsplanerare, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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KS § 222 Dnr KS 000895/2017 - 300 

Svar på remiss - Regional transportinfrastrukturplan 2018-
2029 - Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
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Beskrivning av ärendet Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 
2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. 
Remisshandlingen fokuserar på hur ramen på 4 442 miljoner kronor ska 
fördelas på det statliga vägnätet för att uppnå den målbild som sattes i Strategi 
för ett hållbart transportsystem. Målen innebär bland annat ändringar i 
färdmedelsfördelning för både person- och godstrafik och arbete för 
förbättrad tillgänglighet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2017. 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

1. Helsingborgs stads Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 
2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 
2. Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer på Cykelvägsplan 
2018-2029 för Skåne 
3. Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 
4. Regional Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 

1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transport
infrastrukturplan 2018- 2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne. 
2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan 
2018-2029 för Skåne. 3. Uppdra åt förvaltningen att skicka in yttranden senast 
20 oktober 2017. 

Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 

Thomas Andersson (L) yrkar på följande ändringar: "Båstads kommun anser att 
objekten kring Västra Karup, dels Grevie-Västra Karup och Glimminge-Västra 
Karup ska tidigareläggas, dock senast (2020-2022). Dessa cykelvägar är 
strategiskt viktiga för både arbetspendling och för utveckling av kommunen 
och regionen som cykeldestinationsort/region." 

Uno Johansson (C), Johan Olsson Swanstein (M) och Ingela Stefansson(S): 
Bifall till Thomas Anderssons yrkande. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framställt ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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2017-10-04 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transport
infrastrukturplan 2018- 2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne. 

11av35 

2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan 
2018-2029 för Skåne, med följande ändringar: "Båstads kommun anser att 
objekten kring Västra Karup, dels Grevie-Västra Karup och Glimminge-Västra 
Karup ska tidigareläggas, dock senast (2020-2022). Dessa cykelvägar är 
strategiskt viktiga för både arbetspendling och för utveckling av kommunen 
och regionen som cykeldestinationsort/region." 

3. Uppdra till förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017. 

/ 
justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-19 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000895/2017-300, B 17-919 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och Cykel
vägsplan 2018-2029 för Skåne - uppdaterad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Bifall till Helsingborgs stads yttrande för Regional Transportinfrastrukturplan 2018-

2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 
2. Anta Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer för Cykelvägsplan 2018-2029 

för Skåne 
3. Uppdra förvaltningen att skicka in yttranden senast 20 oktober 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och 
Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. Remisshandlingen fokuserar på hur ramen på 
4 442 miljoner kronor ska fördelas på det statliga vägnätet för att uppnå den målbild som sat
tes i Strategi för ett hållbart transportsystem. Målen innebär bland annat ändringar i färdme
delsfördelning för både person- och godstrafik och arbete för förbättrad tillgänglighet. 

Bakgrund 
Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och 
Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. Planen avser investeringsåtgärder på i huvud
sak det statliga vägnätet i Skåne. Region Skåne har som en del av arbetet tagit fram en miljö
konsekvensbeskrivning som ligger till underlag till prioriteringarna i planen. Planen har föl
jande utgångspunkter: 

• 684 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av järnvägssatsningar i den nationella planen 
• 1 miljard kronor avsätts för finansiering av kollektivtrafikåtgärder som fördelas mellan statliga 

vägar och statligt bidrag till kommunala vägar. Åtgärder för genomförande av Regionalt superbusskoncept, 
tillgänglighetsanpassning samt utveckling av stationer prioriteras inom planperioden. 

• 765 miljoner kronor avsätts för finansiering av cykelvägar som fördelas mellan statliga vägar och statligt 
bidrag till kommunala vägar. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 görs prioritering av det statliga vägnä
tet. 

• 384 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder som bidra till ökad trafiksäkerhet och 
förbättrad miljö som fördelas mellan statliga vägar och statligt bidrag till kommunala vägar. 

• 72 miljoner kronor avsätts för finansiering av åtgärder på enskilda vägar, driftbidrag till flygplatser och 
steg 1& 2- åtgärder. 

• 1537 miljoner kronor avsätt för finansiering av regionala vägobjekt. Under planperioden prioriteras att 
färdigställa stråk och genomförandet av namngivna objekt i förgående plan. 

Ökade kostnader för namngivna regionala objekt i nuvarande RTI- plan gör att inga nya objekt 
prioriteras i förslaget. Inget av de namngivna vägobjekten är inom Båstads kommun men det 
finns flera objekt som påverkar kommunen, bland annat samfinansieringen till Nationell Plan 
gällande Västkustbanan. Även de medel som ligger i potter, tex. tillgänglighetsanpassning och 
medfinansiering till cykelvägar kan till viss del komma kommunen till nytta. 
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Regionala cykelvägsplanen som tas fram som en bilaga till RTI-planen prioriterar åtgärder för 
cykel på det statliga vägnätet. I remisshandlingen finns åtta projekt inom Båstads kommun 
varav fyra är prioriterade och troligen kommer att förbli inkluderade i planen. Dessa fyra pro
jekt är: 

• Förslöv - Fogdarp (2018) 
• Grevie - Västra Karup (2027-2029) 
• Glimminge - Västra Karup (2027-2029) 
• Förslöv- Vejbystrand (2027-2029) 

Förvaltningen anser att objekten kring Västra Karup borde tidigareläggas i planen. (Beslut och 
eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik inom parantes). 

Projekt som listas i remisshandlingen men inte prioriteras av Region Skåne är: 

• Banvallen Förslöv - Båstad (Kommunal banvall och kan därför inte ingå i Cykelvägs
planen, men finns möjlighet att söka stadsbidrag för projektet) 

• Hasslöv - Östra Karup (Region Skåne anser att potentiella antalet cyklister är för lågt 
för att motivera satsningen - kommunen anser att projektet ska inkluderas i planen) 

• Hov - Västra Karup (Region Skåne anser att potentiella antalet cyldister är för lågt för 
att motivera satsningen - kommunen anser att projektet ska inkluderas i planen) 

• Möllhultsvägen (Enligt Region Skåne inte del av Kattegattsleden - kommunen anser att 
projektet ska prioriteras av Regionen då sträckan Rammsjö - Öllöv fr.o.m. 2018 ingår i 
Kattegattsleden) 

Aktuellt 
Region Skåne har skickat ut förslag till Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och 
Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss. Remissen ska besvaras senast 20 oktober 2017. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Förverkligandet av den regionala infrastrukturplanen och cykelvägsplanen har en positiv 
påverkan på samhället i stort då förutsättningar skapas att utveckla det statliga vägnätet. 

Verksamhet 
Regionala transportinfrastrukturplanen har ingen direkt inverkan på verksamheten inom 
Båstads kommun då kommunen inte har några utpekade objekt inom planperioden. Objekt i 
Cykelvägsplanen kräver medfinansiering och samarbete i genomförandet med kommunen. 
Båstads kommun, som en del av Familjen Helsingborg, stödjer satsningar i andra delar av 
nordvästra Skåne för att bidra till att få ett effektivt och ändamålsenligt vägnät i hela 
delregionen. 

Ekonomi 
Beslutet påverkar kommunens ekonomi på så sätt att de objekt som prioriteras i 
cykelvägsplanen är de objekt som Trafikverket avser att genomföra under planperioden i 
samarbete och genom samfinansiering med kommunerna. 

Miljökonsekvensanalys 
Region Skåne har genomfört en miljökonsekvens beskrivning. För Båstads kommuns räkning 
innebär planen möjlighet att bygga ut cykelvägnätet i kommunen vilket skapar förutsättningar 
för minskning av biltrafik. 



Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Andreas Jansson, Teknik & Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
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1. Helsingborgs stads Remissvar Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029 och Cy
kelvägsplan 2018-2029 för Skåne 

2. Båstads kommuns objektsspecifika kommentarer på Cykelvägsplan 2018-2029 för 
Skåne 

3. Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 
(RTI plan - https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer dokument/remissversion-rti
plan-2018-2029.pdf ), 
(Miljökonsekvensbeskrivning -
https ://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer dokument/remiss
miljokonsekvensbeskrivning-11i-plan2018-2029.pdf ) 

4 . Regional Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 
(https ://utveckling. skane. se/ s iteassets/ pub I ikati oner dokument/rem issvers i on-cykel vagsplan-
2018-2029. pdf) 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 
Andreas Jansson, Gatu- och trafikingenjör 



HELSINGBORG 
Kommunstyrelsen 

Yttrande 

Region Skåne 

Dnr1602246 

Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan 2018-
2029 och Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029, Dnr 00535/2017 

Ärendet 
Helsingborgs stad har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Regional transportinfra
strukturplan 2018-2029 (RT/-plan) med tillhörande bilagor, remissförslag Cykelvägsplanför 
Skåne 2018-2029 samt Miljökonsekvensbeskrivning av remissförslag Regional transportinfra
strukturplan för Skåne 2018-2029. Helsingborgs stads yttrande baseras på Familjen Helsing
borgs gemensamma ställningstaganden med utgångspunkt i Familjen Helsingborgs strategi för 
infrastruktur och kollektivtrafik för planperioden 2018-2029. 

Ärendet har hanterats av tjänstemän vid avdelningen för strategisk samhällsutveckling vid 
stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad. Synpunkter och underlag har inhämtats från 
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad samt från kommuner 
inom Familjen Helsingborg. 

Bakgrund 
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastruk
turplan (RTI-plan) för åren 2018-2029. RTI-planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak 
det statliga vägnätet i Skåne. Som bilaga till föreslagen RTI-plan finns förslag till regional cy
kelvägsplan för Skåne, där åtgärder för cykel på det statliga vägnätet redovisas, samt en miljö
konsekvensbeskrivning, som utgör ett underlag till prioriteringar i föreslagen RTI-plan. 

RTI-planen bygger på dialog och underlag från kommuner, näringsliv och andra intressenter. 
RTI-planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan, vilka investeringar 
som ska göras i Skåne under kommande tolvårsperiod. Fortsatta satsningar kommer att ske 
för att utveckla den regionala kollektivtrafiken, bland annat genom nya Pågatågslinjer och Reg
ionalt superbusskoncept. Takten för utbyggnad av cykelvägar kommer att höjas. Ett antal 
flaskhalsar i det regionala vägnätet kommer också att byggas bort samt investeringar för ökad 
trafiksäkerhet och miljö. Förslaget till RTI-plan innehåller också medfinansiering till kommu
nala investeringar för bättre kollektivtrafik, cykelvägar samt trafiksäkerhet och miljö. 

Förslaget till RTI-plan utgår från den nu gällande RTI-planen för perioden 2014-2025 och från 
regionala analyser och strategier. Det nya förslaget till RTI-plan har upprättats utifrån rege
ringens tilldelade ekonomiska ram för Skåne på 4 442 miljoner kronor. Efter remissperioden 
justeras RTI-planen för att senast den 31 januari skickas in till regeringen. RTI-planen fast
ställs av regionfullmäktige innan sommaren 2018. Den nationella transportplanen fastställs 
våren 2018. 

Kommunstyrelsen • Rådhuset • 251 89 Helsingborg 
Telefon 042-10 50 00 •Fax 042-18 59 30• kommunstyrelsen@helsingborg.se 



Synpunkter från Helsingborgs stad 

Typ av dokument 
Sid 2 (5) 

Helsingborgs stads synpunkter tar utgångspunkt i Familjens Helsingborgs gemensamma infra
strukturarbete och Familjen Helsingborgs beslutade strategi för infrastruktur och kollektivtra
fik. För Familjen Helsingborg är arbetet med infrastruktur intimt sammankopplat med kollek
tivtrafik och samhällsbyggnad samt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. För oss är 
"hela resan" viktig oavsett trafikslag och oavsett om resan sker på landsbygd eller i stad, på 
fritiden eller till, från och i arbete och skola i vardagen. Familjen Helsingborg vill i detta ytt
rande lyfta fram ett antal synpunkter som är av särskild vikt för nordvästra Skåne. 

Allmänt 
Familjen Helsingborg uppskattar Region Skånes ambition om ökad delaktiget för Skånes 
kommuner i processen för att ta fram förslag till RTI-plan. Vi är särskilt positiva till Region 
Skånes transparens och dialog. Familjen Helsinborg önskar fortsatt transparens från Region 
Skåne och en dialog med utgångspunkt i vårt yttrande fram till beslutad RTI-plan våren 2018. 

Förslaget till RTI-plan tar utgångspunkt i ett antal strategier, mål och visioner från övergri
pande strategiska dokument samt regionala och nationella mål. Det är en ambitiös målsättning 
inte minst utifrån klimat- och miljömålen samt mål om färdmedelsfördelning vilket vi i Famil
jen Helsingborg tycker är rätt inriktning. Vi saknar dock en mer komplett analys av planförsla
get - leder de utpekade satsningarna oss verkligen närmare målen? Enligt hållbarhetsbedöm
ningen i förslaget nås de största effekterna via de nationella objekt som RTI-planen medfinan
sierar samt satsningarna på kollektivtrafik och cykel. 

Familjen Helsingborg önskar att Region Skåne tar ett större helhetsgrepp i sin roll som läns
planeupprättare och lyhört möter oss i vårt delregionala planeringsarbete. I Familjen Helsing
borg har vi medvetet prioriterat för att få fram största möjliga nytta för Skåne utifrån givna 
ramar och förutsättningar. Vi upplever att Region Skåne i för stor omfattning ser till alla kom
muners enskilda behov än till de samlade övergripande behov som finns för regionen. Vi öns
kar att Region Skåne lyfter blicken och tar ansvar för regionens bästa genom att utöva övergri
pande strategisk planering av transportsystemets utveckling i Skåne. 

Tilldelad ram 
Den av staten tilldelade ramen för Skåne räcker inte till för att täcka regionens behov och 
framtida utmaningar. Region Skåne bör återigen påtala för staten att en utökad ram för Skåne 
är ett krav för att vi ska nå nationella och regionala mål avseende klimat och miljö och på sikt 
nå ett fossiloberoende transportsystem. Sett till fördelningen av ramar för länsplanerna har 
Skåne minst del i förhållande till folkmängd och ligger dessutom långt efter Stockholm och 
Göteborg. 

I väntan på utökad ram för Skåne är det av största vikt att under kommande fyra år färdigställa 
så mycket som möjligt av de utpekade regionala satsningarna för att vid nästa planeringspe
riod 2022-2033 kunna täcka nya behov och utmaningar via nya satsningar. Det är dessutom 
viktigt att framtida satsningar föregås av gediget utredningsarbete genom åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) . Detta för att minska risken för kostnadsökningar senare i processen och för att med rätt 
underlag kunna prioritera mellan objekt. 

Västkustbanan 
Med anledning av bland annat redovisningen i hållbar hets bedömningen i förslagt till RTI-plan 
av vilka effekter som bäst leder mot uppsatta mål vill vi framföra vårt krav på ökad samfinan
siering av Västkustbanan. För Skåne och Sydvästsverige är det mycket viktigt att Västkustba
nan färdigställs snarast och vi är positiva till att Region Skåne samfinansierar genom RTI
planen. Genom att öka samfinansieringen i RTI-planen visar vi i Skåne att Västkustbanan prio
riteras och att vi kräver en snabb framdrift av dubbelspårsutbyggnaden. 
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Skånebanan 
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Skånebanan är idag ett av landets mest belastade enkelspår och samtidigt viktig för både gods
och persontransporter. En utbyggd Skånebana med dubbelspår är en förutsättning för fortsatt 
tillväxt i norra Skåne och till nytta för hela Skånes transportsystem. Familjen Helsingborg öns
kar att Region Skåne samfinansierar sträckan Klippan-Hyllstofta som nu pekas ut i nationell 
transportplan för perioden 2018-2029. Ensamfinansiering via RTI-planen påskyndar Skåne
banans utbyggnad och ökar möjligheten för fler investeringar längs banan. Vidare är vi mycket 
positiva till att Skånebanan, delen Ramlösa-Åstorp, pekas ut som en brist att utreda i förslag 
till RTI-plan. Familjens Helsingborgs berörda kommuner står redo att redan under 2018 inleda 
utredningsarbetet av sträckan tillsammans med Region Skåne och Trafikverket. 

Söderåsbanan 
Persontrafik på Söderåsbanan är en av de viktigaste framtida kollektivtrafiksatsningarna i 
Skåne, jämte Västkustbanan och Skånebanan, och det är med oro som vi i Familjen Helsing
borg ser att investeringsmedel för planerad ombyggnation av Teckomatorps station för att 
klara fyrtågsmöte saknas. Vi anser att detta är olyckligt och innebär konsekvenser för framtida 
trafikering och bytesmöjligheter för Pågatågstrafiken inom nordvästra Skåne. En begränsning 
av Teckomatorp station kan på sikt riskera den spårburna kollektivtrafikens attraktivitet för 
personresor utmed Söderåsbanan och Rååbanan. En fullt utbyggd station i Teckomatorp är 
dessutom en absolut förutsättning för framtida halvtimmestrafik på Söderåsbanan och Rååba
nan. 

Regionalt superbusskoncept 
Familjen Helsingborg är fortsatt positiva till satsningen på Regionalt superbusskoncept men 
anser samtidigt att vissa oklarheter råder kring genomförande av åtgärder samt tidsplan för 
dessa. Vi önskar att Region Skåne skyndsamt fortsätter driva Regionalt superbusskoncept och 
att det utreds och utvecklas i samförstånd med berörda kommuner. 

Regionala vägstråk 
Vi i Familjen Helsingborg är kritiska till att stråket Helsingborg-Höör längs väg 109 inte är 
utpekad som brist eller omnämnd i förslag till RTI-plan då genomförd ÅVS (2016) tydligt visar 
på brister i stråket. Likaså borde stråket Helsingborg-Höganäs längs väg 111 pekas ut som 
brist med utgångspunkt i stråkstudien för Skånes nordvästra hörn (2016). Stråket är ett av 
Skånes starkaste pendlingsstråk med stor potential för ökad andel kollektivtrafik samtidigt 
som det finns stora utmaningar i infrastrukturen. Region Skåne bör snarast komplettera brist
analysen med väg 109 och väg 111 i förslag till RTI -plan. 

För att stå rustade inför nästa planeringsperiod 2022-2033 är det viktigt att utpekade brister 
utreds tidigt inom fyrårsperioden 2018-2022. Vi i Familjen Helsingborg är positiva till utpe
kandet av brister längs väg 17, 21 och 108 och ser fram emot ett snabbt och effektivt utre
dande i dessa stråk. 

Utifrån utpekade objekt och brister i förslaget till RTI-plan är det tydligt att Region Skåne fäs
ter stor vikt vid Regionalt prioriterade stråk. Ett sådant viktigt underlag bör förankras i Skånes 
fyra hörn innan det ligger till grund för långsiktiga regionala investeringar. Vi i Familjen 
Helsingborg hart.ex. vid flera tillfällen lyft fram stråket Helsingborg-Höör som ett viktigt reg
ionalt stråk. 

Steg 1 och 2 åtgärder 
För att nå ett förändrat beteende i transportsystemet och ökad andel hållbara resor och trans
porter är det viktigt att Region Skåne och Trafikverket tillsammans med kommunerna arbetar 
aktivt med steg 1 och 2 åtgärder. Tid och resurser måste avsättas i projekt för att arbeta med 
dessa frågor för maximal nytta av de investeringar som görs i transportsystemet. För att ar
beta med steg 1 och 2 åtgärder måste vi ha något att erbjuda och därför är vi i Familjen 
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Helsingborg positiva till de utökade potterna för investeringar i kollektivtrafik- och cykelåt
gärder i förslaget till RTI-plan. 

Vidare stöttar Familjen Helsingborg Region Skåne i arbetet för att steg 1 och 2 åtgärder ska 
vara möjliga att sätta in utan koppling till investeringsobjekt. Region Skåne bör fortsatt upp
vakta Trafikverket och staten för att få till stånd en ändring gällande förutsättningarna för an
vändandet av ekonomiska medel för steg 1 och 2 åtgärder. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Familjen Helsingborg har förståelse för att en miljökonsekvensbeskrivning av enbart den reg
ionala transportinfrastrukturplanen är svår avseende såväl avgränsning som genomförande 
då många åtgärder och objekt hänger intimt ihop med omgivande planering som till exempel 
nationell infrastrukturplanering och kommunal stads- och bebyggelseutveckling. 

Det framtagna dokumentet hade vunnit på ytterligare genomgång av struktur och pedagogiskt 
upplägg då det upplevs som svårtillgängligt och med dålig koppling till föreslagen RTI-plan. 

Cykelvägsplan 
Familjen Helsingborg uppskattar processen som lett fram till remissutgåvan av Cykelvägsplan 
för Skåne 2018-2029. Den har omfattat ett gediget arbete med uppföljning av föregående plan, 
framtagande av nytt relevant underlagsmaterial och en god dialog med Trafikverket och reg
ionens kommuner. Vi hade dock önskat en lika bra samordning över regionsgränsen då vi har 
flera kommuner i Familjen Helsingborg som angränsar till Halland och Kronoberg. 

För de statliga regionala cykelvägarna har fem tydliga prioriteringsgrunder tagits fram, vilket 
är bra. Avvägningen mellan de olika prioriteringsgrunderna framgår dock inte fullt ut av pla
nen. Familjen Helsingborg önskar att framtida satsningar i kommande cykelvägsplaner föregås 
av åtgärdsvalsstudier för att med rätt underlag kunna prioritera mellan objekt. 

Familjen Helsingborg vill i detta yttrande lyfta svårigheten för mindre kommuner att medfi
nansiera objekt i cykelvägsplanen. Nuvarande medfinansieringskrav innebär att vi inte närmar 
oss ett sammanhängande regionalt cykelvägnät då satsningar endast görs längs sträckor där 
kommuner har möjlighet att medfinansiera. En lägre andel medfinansiering från kommunerna 
innebär större möjligheter för Region Skåne att förverkliga ambitionen om ett sammanhäng
ande regionalt cykelvägnät. 

Vi ser gärna ett större grepp om barn och ungas resmöjligheter i Skåne. Det är bra att Region 
Skåne har analyserat och beskrivit potentialen att kunna cykla till skolan. Vi hoppas att det i 
framtida analyser även ingår andra viktiga målpunkter för barn och unga, framförallt deras 
aktivitetslokaler eller platser för aktivitet. En aktiv och meningsfull fritid har stor betydelse för 
skolframgångar och cykelvägar kan vara avgörande om vissa barn och unga överhuvudtaget 
ska kunna ta sig till sina målpunkter. 

Det är bra att belysning beskrivs under nuläge/brister eftersom den har stor betydelse för 
trygghet och säkerhet. Just trygghetsfrågan tror vi kommer få ökad betydelse framöver. Därför 
välkomnar vi att standardhöjning på befintliga stråk finns med som åtgärdskategori. 

Helsingborgs stads synpunkter på cykelvägsobjekt 
Utöver Familjen Helsingborgs gemensamma synpunkter på förslag till regional cykelvägsplan 
vill vi i Helsingborgs stad lyfta fram synpunkter på försöksprojektet med så kallade bygdevä
gar. I Helsingborg pågår försök och det handlar om sträckorna Bårslöv-Gantofta, Gantofta
Vallåkra, Allerum-Hittarp, Allerum-Ödåkra och Påarp-Rosenlundsvägen. En utvärdering av 
pilotprojekten pågår och när den är klar kan det, beroende på resultat, bli aktuellt att göra 
omprioriteringar i förslag till cykelvägsplan avseende dessa objekt. 

Nämndens namn •Gatuadress • Postadress 
Telefon 000-00 00 00 •Fax 000-00 00 00• xxxxxxxxxxxxxxxx@helsingborg.se 



Slutord 

Typ av dokument 
Sid 5 (5) 

Familjen Helsingborg ser fram emot fortsatt samverkan och en transparent process fram till 
beslut av RTI-planen. Vi står redo att tillsammans med Region Skåne och Trafikverket förvalta 
och utveckla de investeringar som planeras i nordvästra Skåne samt att verka för ytterligare 
investeringar i kommande planeringsperiod för åren 2022-2033. 

Helsingborg 11 oktober 2017 

Peter Danielsson 
Ordförande 

Nämndens namn • Gatuadress • Postadress 
Telefon 000-00 00 00 •Fax 000-00 00 00• xxxxxxxxxxxxxxx@helsingborg.se 
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2017-09-12 

Båstads kommuns tillägg: Remissvar Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne 

1 (1) 

För att få en tydlig bild av potentialen för cykelvägar bör regionen titta på upptagningsområden för att se hur 
många som bor inte bara inom orterna, utan även befolkningen som bor mellan orterna. 

Kommunen tycker att de utpekade objekten i cykel vägsplanen inom Båstads kommun är relevanta och bidrar 
till att utveckla möjligheten till att cykla säkert i kommunen. Båstads kommun anser dock att tre projekt ligger 
för långt fram i tiden och två objekt bör prioriteras högre och inkluderas i planen. 

Objektid: 18 
Grevie - Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Grevie och Västra Kamp är angelägen då skolbarnen från Grevie 
sedan 2014 går i skolan i Västra Kamp (klasserna F-6). Båstads kommun anser att objekten kring Västra 
Kamp, dels Grevie-Västra Kamp och Glimminge-Västra Kamp ska tidigareläggas, dock senast (2020-2022). 
Dessa cykelvägar är strategiskt viktiga för både arbetspendling och för utveckling av kommunen och regionen 
som cykeldestinationsort/region. 

Objektid: 19 
Glimminge - Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Glimminge och Västra Kamp är angelägen p.g.a. dålig trafiksä
kerhet och vägens betydelse för resor till och från skola och fritidsaktiviteter. Båstads kommun anser att 
objekten kring Västra Kamp, dels Grevie-Västra Karup och Glimminge-Västra Kamp ska tidigareläggas, 
dock senast (2020-2022) . Dessa cykelvägar är strategiskt viktiga för både arbetspendling och för utveckling 
av kommunen och regionen som cykeldestinationsort/region. 

Objektid: 21 
Hasslöv - Östra Karup 
Objektet sträcker sig över läns- och kommungränsen till Hallands län och Laholms kommun. Objektet är i dags
läget inte prioriterat i planen men har potential eftersom en gång- och cykelväg knyter samman orterna där det 
finns F-6 skolan i Östra Kamp och fotbollsplan i Hasslöv. GC- vägen kan knytas samman med befintlig GC-väg 
till Båstads station. Kommunen anser att GC-vägen bör prioriteras inom planperioden. 

Objektid: 23 
Möllhultsvägen 
Sträckan Rammsjö-Öllöv är en del av Kattegattsleden fr.o .m. 2018 och utpekad som en sträcka i behov av åt
gärder av Region Halland i deras ansökan om Kattegattsleden som nationell cykelturistled (bilaga 6 i ansökan). 
Sträckan bör vara högt prioriterad även av Region Skåne och Trafikverket. 

Objektid: 24 
Hov - Västra Karup 
Utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Hov och Västra Karup är angelägen p.g.a. dålig trafiksäkerhet och 
vägens betydelse som koppling till Hovs Hallar och Kattegattleden. Kommunen anser att GC-vägen bör priori
teras inom planperioden. 

,.,,,,,.-·.,...-
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 001048/2017 - 300 

Sida 

12 av 35 

Väckt ärende: Cykelvägar i anslutning till Laholms kommun 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) väcker ett nytt ärende under sammanträdet, med 
förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Laholms 
kommun ta fram en handlingsplan i syfte att genomföra en cykelväg mellan 
Östra Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats under nästa mandatperiod. 
Frågan togs upp i somras av kommunstyrelsens ordförande i Båstad och 
på nytt vid samtal i september i Laholm mellan kommunledningarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 000934/2017 - 315 

Sida 

13 av 35 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboende 
- Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och 
omsorgs boende i Förslöv. Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt 
parkområde med höga natur- och rekreationsvärden. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 september. 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-09-08. 
Bilaga 2: Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08. 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-09-08. 

Förvaltningen förslag 1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende, godkänns 
för antagande. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson och samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg 
föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgs boende, godkänns 
för antagande. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-08 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000934/2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 - Vård- och omsorgsboendet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att: 
1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. 
Detaljplanen syftar även till att skapa ett attraktivt parkområde med höga natur- och rekreat
ionsvärden. 

Bakgrund 
Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 till 
2017-01-09. Syftet med detaljplanen var att utöka beståndet av kommunala tomter för blandad 
bostadsbebyggelse samt att möjliggöra för ett nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv. Efter 
samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar av planområdet. Eftersom det plane
rade vård-och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen beslutade kommunstyrelsen 
2017-04-05 att denna del ska brytas ut från detaljplanen för del av Förs löv 2 :4 m.fl. Etapp 1 
och istället hanteras i en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen förskjuts. Detaljplane
förslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-06-22 till 2017-07-20. Inkomna 
yttranden har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande, se bilaga 1. 

Aktuellt 
Planhandlingarna (bilaga 2 och 3) har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, se bi
laga 1. 

Mot bakgrund av ovanstående förslår Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplan för del av Förslöv 2:4, Vård- och omsorgsboende. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Behovet av ett nytt vård- och omsorgs boende är stort varpå projekteringen för boendet har 
pågått parallellt med planarbetet. Nu behöver detaljplanen antas och vinna laga kraft innan 
byggnationen kan påbörjas. 

Verksamhet 
Detaljplanen bidrar bland annat till målet att "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 
bästa kommuner inom vård och omsorg" kan uppnås. 



2 (2) 

Ekonomi 
Båstadhem ansvarar för projektering och utbyggnad av vård- och omsorgs boendet. Båstads 
kommun kommer stå för utbyggnaden av gator, fördröjningsmagasin etc. inom allmän 
platsmark. 

Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Båstadhem, Robert Falk 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Granskningsutlåtande, 2017-09-08 
Bilaga 2: Plankarta och illustrationskarta, 2017-09-08 
Bilaga 3: Planbeskrivning, 2017-09-08 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, planchef 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Emma Johansson, planarkitekt 



rJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 225 Dnr KS 000523/2017 - 600 

Namnsättning av planerat vård- och omsorgsboende och 
ny väg i Förs löv (Förs löv 2:4) 

14 av 35 

Beskrivning av ärendet Kommunen planerar för att bygga ett nytt vård- och omsorgs boende i Förslöv. 
Den föreslagna lokaliseringen är under prövning i en detaljplaneprocess som är 
inne i sin slutfas. Det finns därför behov av att fastställa ett byggnadsnamn för 
själva boendet och ett gatunamn för den nya väg som planeras byggas till det 
nya boendet och i förlängningen till det nya bostadsområdet. Vård- och 
omsorgsnämnden anser att namnet ska vara "Haga Park''. Namnförslaget 
bedöms inte vara lämpligt av i huvudsak förväxlingsskäl och istället föreslås 
namnen "Lingården" och "Linvägen" för att anknyta till linbastun i området. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden den 29 maj 2017. 
Namnförslag från Föreningen Förslövs Socken Förr och Nu. 
Förslag från namnkommitten. 

Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark och kart/GIS-chef Annika Jern föredrar ärendet. 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): 1. Namnet på vård- och omsorgs boendet i Förslöv ska 
vara Haga Park. 2. Lämpligt gatunamn intill fastigheten är Hagaparksvägen. 

Propositionsordningar 

Omröstningsresultat 

Christer de la Matte (M): Återremiss för att ärendet ska beredas i formellt 
rätt ordning. 

Kerstin Gustafsson (M), Gösta Gebauer (C) och Ingela Stefansson (S): 
Bifall till återremissyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 5 JA- och 8 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet enligt Christer de la Mattes 
yrkande. 

Forts. på nästa sida. 

,1 
justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Lll:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Niclas Svanberg (S) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 5 8 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för att beredas i formellt rätt ordning. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Eddie Grankvist (BP). 

justerandes si naturer 

Sida 

15 av 35 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 000041/2017 - 600 

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 

Sida 

16 av 35 

Beskrivning av ärendet N amnkommitten föreslog i skrivelse den 17 februari att namnet på det nya 
bostadsområde som växer fram i Östra Karup ska vara Stinehov. I 
sammanträdesprotokoll från Kommunstyrel-sen den 1 mars 2017 beslöt KS att 
stavningen ska vara Stinehof och inte som Namnkommitten föreslagit, Stinehov. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2017. 
Mail från Lantmäteriet. 

Förvaltningens förslag Att stavningen av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Stavningen av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-22 
Handläggare: Annika Jern 

Dnr: KS 000041/2017 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Namnsättning av nytt bostadsområde i Östra Karup 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att stavningen 
av det nya bostadsområdet i Östra Karup ska vara Stinehov. 

Sammanfattning av ärendet 
Namnkommitten föreslog i skrivelse den 17 februari att namnet på det nya bostadsområde 
som växer fram i Östra Karup ska vara Stlnehov. I sammanträdesprotokoll från Kommunstyrel
sen den 1 mars 2017 beslöt KS att stavningen ska vara Stinehof och inte som Namnkommitten 
föreslagit, Stinehov 

Aktuellt 
Lantmäteriet har uppmärksammat beslutet och skickat ett mail, se bilaga, till kommunen. 
Kommunen uppmanas att följa Kulturmiljölagen (1988:950, ändrad 2013:548) och iaktta god 
ortnamnssed genom att ändra Stinehof till Stinehov. 

Samhällsbyggnad 
Annika Jern, Kart/ GIS-chef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kart/GIS 
Trafikingenjören 
N amnkommitten 
Kommunikationsavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Mail från Lantmäteriet · 



G1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 17 av 35 

KS § 227 Dnr KS 000520/2017 - 500 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, 
Malen och Axelstorp 

Beskrivning av ärendet Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att 
anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket (2010). Syftet med revideringarna är att ge 
grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att 
grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddet avser 
att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i Eskilstorp, Idrottsplatsen, 
Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en god vattenkvalitet ur ett 
flergenerationsperspektiv. Vattenskyddsområdet ska skydda 
vattenförekomsten mot sådan verksamhet som kan medföra risk för 
förorening. Skyddet skall minska risken för såväl punktvisa föroreningsrisker 
som diffusa utsläppskällor. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Tjänsteskrivelse daterad den 11september2017. 
Rapport VSO Axelstorp /Idrottsplatsen/Malen 
VSO Föreskrifter Idrottsplatsen/ Axelstorp 170508A 
Bilaga 1 - Karta över VSO 
Bilaga 2 - Riskinventering 
Bilaga 3 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
Bilaga 4 - Riskanalys Idrottsplatsen/ Axelstorp 
Bilaga 5 - Motiverad gränsdragning 

Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/ Axelstorp /Malen 
och att samråd hålls med berörda. 

Lars Ödemark från NSVA föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): NSVA får i uppdrag att informera berörda om vad som 
gäller inom vattenskyddsområdet. 

Bo Wendt (BP) och Uno Johansson (C): Samtliga lantbruksfastigheter och 
verksamhetsutövare ska informeras skriftligen om föreskrifterna. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla samtliga. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 18 av 35 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/ Axelstorp /Malen 
och att samråd hålls med berörda. 

2. NSVA får i uppdrag att informera berörda om vad som gäller inom 
vattenskyddsområdet. 

3. Samtliga lantbruksfastigheter och verksamhetsutövare ska informeras 
skriftligen om föreskrifterna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 19 av 35 

KS § 228 Dnr KS 000660/2016 - 500 

Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp 

Beskrivning av ärendet Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att 
anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket (2010). 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt 
gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 

Vattenskyddet avser att skydda grundvattentillgången med flera brunnar i 
Eskilstorp, Idrottsplatsen, Axelstorp och Malen för framtiden och bibehålla en 
god vattenkvalitet ur ett flergenerationsperspektiv. 

Vattenskyddsområdet ska skydda vattenförekomsten mot sådan verksamhet 
som kan medföra risk för förorening. Skyddet skall minska risken för såväl 
punktvisa föroreningsrisker som diffusa utsläppskällor. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2017. 
RapportVSO Eskilstorp 170110 
VSO Föreskrifter Eskilstorp 170508A 
Bilaga 1 - Eskilstorp riskinventering 
Bilaga 2 - Matris för Sannolikhet Konsekvens Riskanalys 
Bilaga 3 - Riskanalys samt skyddsåtgärd 
Bilaga 4 - Karta över VSO 
Bilaga 5 - Karta med gränsmotivering 
Bilaga 6 - Resistivitetsundersökning randzonen 
Bilaga 7 - Resistivitetsundersökning norr Stensån 

Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålls 
med berörda. 

Lars Ödemark från NSVA föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S): NSVA får i uppdrag att informera berörda om vad som 
gäller inom vattenskyddsområdet. 

Bo Wendt (BP) och Uno Johansson (C): Samtliga lantbruksfastigheter och 
verksamhetsutövare ska informeras skriftligen om föreskrifterna. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla samtliga. 

Forts. på nästa sida. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd 
hålls med berörda. 

2. NSVA får i uppdrag att informera berörda om vad som gäller inom 
vattenskyddsområdet. 

2. Samtliga lantbruksfastigheter och verksamhetsutövare ska informeras 
skriftligen om föreskrifterna. 

Sida 

20 av 35 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 21av35 

KS § 229 Dnr KS 000470/2017 - 350 

Tillköp av trafik för trafikåret 2018 

Beskrivning av ärendet För trafikåret 2018 föreslås ett tillköp för linje 523 där Båstads kommun och 
Skånetrafiken finansierar linjen 50% vardera, i samma upplägg som tidigare år. 
På grund av kostnadsökning för tillköpet samt genomgående lågt resande på 
vissa turer föreslås att två turer, en i vardera riktning dras in. Därmed håller 
sig verksamheten för tillköp inom befintlig budget. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2017. 
Beslutsunderlag - Resandestatistik linje 523. 

Förvaltningens förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 523 
med 10 turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommar-
perioden 17 juni - 18 augusti. 2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans 
med Skånetrafiken utreda förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket 
N orrviken-Båstad-Östra Karup. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Teknik och Service får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 
523 med 10 turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden 
17 juni - 18 augusti. 

2. Teknik och Service får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda 
förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra 
Karup. 

usterandes si naturer 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-13 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000470/2017-350 

Tillköp av trafik för trafikåret 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Teknik och Service får i uppdrag att för trafikåret 2018 göra tillköp på linje 523 med 10 
turer per vardag, med förstärkt helgtrafik under sommarperioden 17 juni - 18 augusti. 

2. Teknik och Service får i uppdrag att tillsammans med Skånetrafiken utreda 
förutsättningarna för utökad kollektivtrafik i stråket Norrviken-Båstad-Östra Karup. 

Sammanfattning av ärendet 
För trafikåret 2018 föreslås ett tillköp för linje 523 där Båstads kommun och Skånetrafiken 
finansierar linjen 50% vardera, i samma upplägg som tidigare år. På grund av kostnadsökning 
för tillköpet samt genomgående lågt resande på vissa turer föreslås att två turer, en i vardera 
riktning dras in. Därmed håller sig verksamheten för tillköp inom befintlig budget. 

Bakgrund 
Båstads kommun har sedan trafikåret 2016 (2015-12-13) gjort tillköp på två regionbusslinjer, 
523 och 525. Syftet är främst att integrera skolskjutsen i den öppna linjetrafiken men även för 
att förbättra kommunikationerna mellan Torekov och Båstad respektive Östra Karup och 
Båstad. 

Aktuellt 
Under trafikåret 2018 kommer linje 525 finnas med i Skånetrafikens ordinarie turutbud, med 
nuvarande upplägg (6 turer per ordinarie skoldag). För linjen krävs därmed inte längre tillköp. 

För linje 523 kommer det fortsättningsvis att krävas tillköp från Båstads kommun, där 
Skånetrafiken och Båstads kommun i dagsläget finansierar linjen 50 % vardera. 
Resandestatistiken för linje 523 visar att den första turen och den sista turen från Torekov 
05.38 respektive 18.38 i snitt endast har 1-2 resande per tur under perioden 2016-09-01 -
2017-08-31. Inför trafikåret 2018 föreslås därför att de två turerna dras in, för att täcka upp 
för den kostnadsökning som sker för tillköpet inför trafikåret 2018. Därmed håller sig 
verksamheten för tillköp inom budget (300 tkr). 

Om de två turerna enligt ovan beslutas att finnas kvar i tillköpet för trafikåret 2018 krävs en 
utökning av budget på 100 tkr för verksamheten 2018. 

Konsekvenser av beslut 

Verksamhet 
Linje 523 används för vissa turer främst av skolelever för pendling till skolan i Båstad. Det 
föreslagna tillköpet för 2018 påverkar inte de turer som används i skolpendlingssyfte. 



2 (2) 

Samhälle 
Att vi som kommun genom tillköp bidrar till och skapar förutsättningar till ökat 
kollektivtrafikresande är viktigt ur olika perspektiv, inte minst för miljö, klimat och den 
hållbara utvecklingen. En långsiktig planering och kontinuitet för kollektivtrafiken är viktig för 
att kunna skapa resmönster och användbarhet av kollektivtrafiken. 

Ekonomi 
Det föreslagna tillköpsupplägget, med ett förändrat turutbud till 10 turer per vardag kräver 
ingen förändrad budget för verksamheten. Nuvarande upplägg med 12 turer per vardag kräver 
däremot en utökad budget om 100 tkr för 2018. 

Andreas Jansson, Teknik och Service 
Trafik- och gatuingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutunderlag - Resestatistik linje 523 2018 

Samråd har skett med: 
Skånetrafiken 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 000157 /2017 - 600 

Finsam - Finansiell samordning 

Sida 

22 av 35 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen fattade den 5 april beslut om att utreda ett finansiellt 
samordningsförbund, samtidigt fattades beslut om att anslå medel för detta i 
2018 års budget. Budgeten har förstäkts med 300 tkr för inrättande av ett 
finansiellt samordningsförbund (FINSAM) tillsammans med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att få fler i 
arbete. Tillsammans med Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och Perstorp 
föreslås att samordningsförbundet e Nord Nordväst Skåne bildas från och 
med 2018-01-01. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2017. 
Bilaga: Underlag inför bildandet av samordningsförbundet NNV Skåne. 

Förvaltningens förslag 1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne. 2. Anta föreslagen 
förbundsordning. 3. Finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i 
budget 2018. 4. Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse. 
5. Godkänna förslag på ekonomisk fördelning 2018. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne. 

2. Anta föreslagen förbundsordning. 

3. Finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018. 

4. Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse. 

5. Godkänna förslag på ekonomisk fördelning 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 23 av 35 

KS § 231 Dnr KS 000785/2017 - 800 

Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03, § 123, att inte dela ut någon miljöpris 
för 2017. I stället beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram nya kriterier för miljöpriset i kommunen samt plan för marknadsföring. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2017. 
Bilaga l. Förslag till revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris. 
Bilaga 2. Sveriges miljökvalitetsmål. 

Förvaltningens förslag l. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns enligt bilaga 
att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 2. Information och marknadsföring om Båstads 
kommuns miljöpris sker via webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i 
kommunhuset samt via kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler 
för att nå ut till allmänheten. 

Arbetsutskottets förslag l. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns med ändring 
av§ 4 ("nämnden" byts ut mot "kommunstyrelsen"), att gälla fr.o.m. 
2018-01-01. 2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns 
miljöpris sker via webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset 
samt via kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till 
allmänheten. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns med ändring 
av§ 4 ("nämnden" byts ut mot "kommunstyrelsen"), att gälla fr.o.m. 
2018-01-01. 

2. Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via 
webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via 
kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till 
allmänheten. 

/ 
justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 24 av 35 

KS § 232 Dnr KS 000987 /2017 - 900 

Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför 
val till riksdag, landsting och kommun 2018 

Beskrivning av ärendet På grund av de nya reglerna i vallagen ( 4 kap. 5 och 12 §§) önskar länsstyrelsen 
att landstinget och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och 
skickar till länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej. 
Beslutet ska fattas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober 2017 ( 4 kap 
13 § vallagen). Beslut om valdistriktsindelningar ska enligt 4 kap. 18 § vallagen 
meddelas länsstyrelsen senast den 1 december 2017. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2017. 
Protokoll från valnämnden den 14 september 2017. 

Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag till 
valkretsindelning inför valet 2018. 2. Båstads kommun föreslår inga 
förändringar inför valet 2018 jämfört med förra valet avseende 
valdistriktsindelningen. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag 
till valkretsindelning inför valet 2018. 

2. Båstads kommun föreslår inga förändringar inför valet 2018 jämfört med 
förra valet avseende valdistriktsindelningen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 25 av 35 

KS § 233 DnrKS000664/2017-903 

Redovisning av partistöd för 2016 

Beskrivning av ärendet Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enligt med beslut från 
kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur 
de använt partistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till 
kommunen senast den 30 juni året efter stödet erhållits. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige (Bjärepartiet, Moderaterna, 
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna samt 
Miljöpartiet) som erhållit partistöd 2016 har lämnat in redovisning inom 
tidsramen 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2017. 
Partiernas redovisningar av partistöd 2016. 

Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 
till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till 
handlingarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



l,ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 26 av 35 

KS § 234 Dnr KS 000632/2016 - 906 

Delårsrapport 2017-08-31 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2 017-08-31. 
Resultatet för delåret uppgår till 15,9 mkr. Helårsprognosen beräknas till 
7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -7,9 mkr. Bedömningen för helåret 
2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen 
är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av 
investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterade den 14 september. 
Delårsrapport 2017-08-31. 

Förvaltningens förslag 1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2017-08-31 för behandling. 

Föredragande Ekonomichef Johan Linden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delårsrapport per 2017-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per 2017-08-31 för behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 235 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 001049/2017 - 905 

Väckt ärende: Åtgärdspaket för en budget i balans 2017 

Sida 

27 av 35 

Beskrivning av ärendet Bo Wendt (BP) väcker ett nytt ärende under sammanträdet om åtgärdspaket 
för budget i balans: Förslag om inköpsstopp av möbler, teknik och utbildningar. 
Försök att avveckla bil poolen som kostar cirka 600 00 kr. Fortsatt vakans
prövning av tillsvidaretjänster. 

Yrkande Thomas Andersson (L) yrkar att ärendet måste beredas av förvaltningen. 

Beslut 

Niclas Svanberg (S) och Ingela Stefansson (S): Bifall till Thomas Anderssons 
yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 236 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 000916/2017 - 900 

Medelpunkten - Borgensåtagande 

Sida 

28 av 35 

Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet Medelpunktens direktion har 2017-05-23 beslutat 
rekommendera medlemskommunerna att godkänna ett nytt borgensåtagande 
för Medelpunkten. Förslaget till nytt borgensåtagandet baseras på en 
fördelning utifrån kommunens andel av de senaste tre årens förbrukning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2017. 
Bilaga: Brev från Medelpunkten. 

Förvaltningens förslag Godkänner ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel 
av de senaste tre årens förbrukning. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Godkänner ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns 
andel av de senaste tre årens förbrukning. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 000919 /2017 - 900 

Medelpunkten - Medlemsansökan från Höganäs kommun 

Sida 

29 av 35 

Beskrivning av ärendet Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli 
medlemmar i förbundet. I förslaget till ny förbunds ordning, som kommer att 
sändas ut för godkännande under 2017, anges under rubriken Tillträde av ny 
medlem: Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och 
den tillträdande förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Direktionen för 
kommunalförbundet Medelpunkten fattade den 29:e augusti beslut om att 
godkänna förslaget till ekonomisk reglering för Höganäs inträde den 1 januari 
2018. Direktionen beslutade även att detta förslag ska sändas ut till 
medlemskommunerna för vidare hantering. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2017. 
Skrivelse från Medelpunkten om borgensåtagande och medlemsansökan 
från Höganäs kommun. 

Båstads kommun godkänner Höganäs inträde i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Båstads kommun godkänner Höganäs inträde i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 238 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-10-04 

Dnr KS 000008/2017 - 900 

Beslutslogg för kommunstyrelsen 

Sida 

30 av 35 

Beskrivning av ärendet För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns 
det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje 
kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas över de fattade 
beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Underlag till beslutet Beslutsloggen daterad den 27 september 2017. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen daterad den 27 september 2017 godkänns och läggs 
till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 239 Dnr KS 000005/2017 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet a). Kommunala handikapprådets mötesanteckningar 2017-09-05 
b). Föreläggande om att åtgärda brister i damernas och herrarnas 

omklädningsrum på Malenbadet 
c). Styrelseprotokoll nr 5 från Båstadhem AB 2017-09-14 
d). Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2017-09-14 
e ). Båstadhem - kallelse till styrelsesammanträde 2 017-09-14 

- förslag på nya ägardirektiv 
f). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2017-04-25 
g). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2017-06-13 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

31av35 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 240 Dnr KS 000006/2017 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet a). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan - Katharina Arvidsson. 

b ). Delegations beslut - Personalärenden - Christoffer Eriksson. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si aturer 

Sida 

32 av 35 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 

KS § 241 Dnr KS 000888/2017 - 700 

Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten 
i Båstads kommun 

33 av 35 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott gav under hösten 2016 förvaltningen i 
uppdrag att genomlysa vård och omsorgsverksamheten syfte att identifiera 
orsakerna till underskotten i verksamheten. Genomlysningen har gjorts i 
samverkan med berörda verksamheter inom förvaltningen, utanför Vård och 
omsorgsverksamheten. Resultatet av denna genomlysning visar att 
verksamheten är effektiv och håller hög kvalitet till jämförelsevis låga 
kostnader. Genomlysningen visar vidare att en budgetförstärkning krävs för att 
säkra en adekvat budget men att det också finns effektiviseringar i 
verksamheten att göra. Vård och omsorgsnämnden fattade 2017-08-24 beslut 
om att begära budgetanpassning i nivå med genomlysningens resultat. Till 
budget 2018 föreslås en mindre budgetanpassning än den Vård och 
omsorgsnämnden föreslår, men den tar hänsyn till sådana poster som i 
rapporten benämns kostnadsposter som inte inkluderats i budgeten och 
kostnadsposter som inte har tillräcklig täckning vilket motsvarar 5,8 mkr givet 
dagens volym av hemvårdstimmar. En inköpseffektivisering, minskning av 
övertid och sjukfrånvaro samt bättre bilanvändning om 1,55 mkr ska också 
hanteras i budget 2018. Sammantagen budgetanpassning är då 4,25 mkr. 
Dessutom finns i Budget 2018 ett sparbeting om 1,5 mkr som verksamheten 
ska uppnå för 2018. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kommunchef Kristina Geiger, daterad den 18 september. 
Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 
- Slutrapport. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden den 24 augusti 2017, 
med tillhörande tjänsteskrivelse. 

Arbetsutskottets förslag 1. Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år, 
2017. 2. Uppdra till budgetberedningen att hantera vård- och 
omsorgsnämndens begäran om medel till budget 2018. 

Föredragande Kommunchef Kristina Geiger föredrar ärendet tillsammans med ekonomichef 
Johan Linden. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ingela Stefansson (S) och Moderaterna: 1. Bifall till vård- och 
omsorgsnämndens yrkande om budgetanpassning. Pengarna till detta tas ur 
finansförvaltningens överskott. 2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma 
med summa. 

Forts. på nästa sida. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-10-04 34 av 35 

Notering Gösta Gebauer (C) och Uno Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Ingela 
Stefanssons och moderaternas förslag. Efter framställd proposition finner 
ordföranden att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ledamot som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA. 
Ledamot som bifaller Ingela Stefanssons och moderaternas yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 6 JA- och 5 NEJ-röster. 2 avstår. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson rBP) X 

Håkan Mörnstad (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Niclas Svanberg (S) X 

Carolin Gräbner rsD) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein rM) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 6 5 2 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år, 2017. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsen: 

Uppdra till budgetberedningen att hantera vård- och omsorgsnämndens 
begäran om medel till budget 2018. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Väckt ärende: Undermålig och bristfällig information 
till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Thomas Andersson (L) väcker ett nytt ärende under sammanträdet om 
undermålig och bristfällig information till kommunstyrelsen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

35 av 35 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Nytt ärende - Undermålig och bristfällig information till KS 

Ärendebeskrivning 

Vid KSAUs sammanträde den 19 september drogs följande informationsärenden av tjänstemän och av l<SO: 

a. Info. Angående Sydvatten 

Redogörelse om - Hur ligger förhandlingsläget till och hur ser tidplanen ut! 

Denna infopunktfinns inte med på dagens ärendelista. Angeläget ärende där KS måste bli informerad. 
b. Info. Exploateringsprojekt i kommunen 

Redogörelse av tjänstemän om vad som är på gång inom detta område. 

Denna infopunktfinns inte med på dagens ärendelista. Åtminstone borde en skriftlig info ligga på KS 
bord. 

c. Info: Återkoppling enligt årshjul av systematisk kvalitetsarbete för Vuxenskolan 

En intressant dragning av rektor Eva Nilsson. 

Denna infopunkt finns inte med på dagens ärendelista. Åtminstone borde en skriftlig info ligga på KS 
bord. 

d. Info. Angående lokalisering av återvinningscentral 

Ett angeläget ärende för KS. 

Denna infopunkt finns inte med på dagens ärendelista. Det som är ytterst märkligt är att Bo Wendt 

informerar fullmäktige den 20 september att "KSAU den 19 september bestämde att två nya platser i 
kommunen och Svenstad ska göras plus- och minuseffekter på." 

När man läser KSAUs protokoll 2017-09-19 så finns inte något beslut om detta! 
e. Info. Angående avtal med Bio Scala 

KSO redogjorde för överläggningarna med Ulf Berggren och om överenskommelse 

Denna infopunkt finns inte med på dagens ärendelista. Ett infekterat ärende som är angeläget att 
kommunen reder ut och där KS blir informerad. 

f. Info. Om kommunens fastighetsorganisation 

Chefen för Teknik & Service redogjorde för hur långt man kommit i sitt utredningsarbete. 

Denna infopunktfinns inte med på dagens ärendelista. 
g. Info. Om civilförsvar och beredskap 

KSO redogjorde för detta. 

Denna infopunktfinns inte med på dagens ärendelista. Åtminstone borde en skriftlig info ligga på KS 

bord. 

h. Info. Om försörjningsstöd och delegation 

En lång informationspunkt på KSAU. 

Denna infopunktfinns inte med på dagens ärendelista. Kan vara förståeligt med hänsyn till sekretess 
men åtminstone borde KS bli informerad om på vilket sätt skulle delegationen kunna komma att 
påverkas/förändras. 

i. Info. Angående förslag på hantering av överskott från flyktingverksamheten. 

Ett uppdrag från KS som ligger klart för redovisning till KS. Det blev en infopunkt. 

Denna infopunkt finns inte med på dagens ärendelista. Eftersom uppdraget kommer från KS och 

uppdraget är genomfört varför f inns det inte med som en beslutspunkt? 

KSAU är beredningsorgan åt KS, och KS måste få tillgång till nödvändig/väsentlig information. De 

ärenden som beskrivs ovan är till övervägande delen nödvändig/väsentlig information till KS. Att 

ärendelistan till dagens kommunstyrelse saknar dessa informationspunkter tyder på ett 

grundläggande fel i ärendehanteringen. 

Därför föreslår Liberalerna att: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att KS får ta del av nödvändig/väsentlig information 

som kommer kommunledning, KS-presidium och KSAU till del. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att uppdrag till förvaltningen som ges av KSAU 

protokollförs som beslut. 

3. Ovanstående uppdrag redovisas till l<S i november 2017. 


