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Thomas Nerd (S), ledamot§§ 124-172, del av§ 13 7. Jessica Andersson (S), del av§ 137. 
Birgitte Dahlin (L), ledamot 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGSBEVIS 

Inge Henriksson (BP), ledamot 
Hans Grönqvist (BP), ledamot 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SD) 
Jonas Nilsson (MP), tjg. ers. för Mats Sjöbeck (C) 
Uno Johansson (C), ledamot 
Jessica Andersson (S), ej tjg. ers.§§ 124-172, del av§ 137. 
Ninni Markow (M), ej tjg. ers. 
Rustan Svensson (M), ej tjg. ers. 
Erik Lidberg, kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Inge Henriksson. Ersättare: Bo Wendt. 

Kommunko toret i Båstad, tisdagen den 11 juni 2019 kl. 09.00. 

Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2019-06-04 

Från och med 2019-06-12 till och med 2019-07-04 

Henrik Andersson 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 124 Dnr KS 001177 /2018 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 125 Dnr KS 001178/2018 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 126 Dnr KS 000377 /2019 - 200 
Exploateringsavtal för Tunet 1 

KS § 127 Dnr KS 000682/2013 - 315 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - Beslut om antagande 

KS § 128 Dnr KS 001051/2017 - 315 
Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) - Beslut om antagande 

KS § 129 Dnr KS 000724/2010 - 310 
Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 

KS § 130 Dnr KS 000877 /2009 - 315 
Detaljplan för Varan 2:24 - Beslut om antagande 

KS § 131 Dnr KS 000378/2019 - 200 
Strategiskt förvärv norr om nya stationen 

KS § 132 Dnr KS 001143/2018 -100 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m.fl. (Tuvelyckan etapp Il) - Beslut om planbesked 

KS § 133 Dnr KS 000064/2019 - 315 
Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 - Beslut om antagande 

KS § 134 Dnr KS 000396/2019 - 315 
Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad - Begäran om planbesked 

KS § 135 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) - Beslut om finansiering 

KS § 136 Dnr KS 000212/2019 - 300 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

KS § 137 Dnr KS 001179/2018 - 900 
Informationsärenden 

KS§l38 DnrKS000427/2019-905 
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse 
och granskningsrapport 

Sida 

2 av64 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

KS § 139 Dnr KS 000311/2019 - 905 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 -AV Media Skåne 

KS§140 DnrKS000489/2018-906 
Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Båstads kommun 

KS § 141 Dnr KS 000316/2019 - 905 
Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Bildning och arbete 

KS § 142 Dnr KS 000431/2019 - 905 
Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Barn och skola 

KS § 143 Dnr KS 000433/2019 - 905 
Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Utbildningsnämnden 

KS§144 DnrKS000444/2019-905 
Handlingsplan avseende konsekvenser vid budgetneddragning, maj 2019 

KS § 145 Dnr KS 000379/2019 - 905 
Kommunanalys av SKL inför budget 2020 

KS § 146 Dnr KS 000414/2019 - 906 
Omfördelning i investerings budget VA för 2019 

KS § 147 Dnr KS 000602/2018 - 200 
Köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 

KS § 148 Dnr KS 000545/2014 - 600 
Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen 

KS § 149 Dnr KS 000383/2019 - 380 
Sponsoravtal för utegym vid Malen 

KS § 150 Dnr KS 000739/2018 - 350 

Sida 

3 av64 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115) 

KS § 151 Dnr KS 000391/2019 - 350 
Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

KS § 152 Dnr KS 000619/2017 - 350 
Ställ platser för husbilar och husvagnar - Återremiss 

KS § 153 Dnr KS 001135/2016 - 900 
Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun - Återremiss 

KS § 154 Dnr KS 000443/2019 - 900 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022 

KS § 155 Dnr KS 001060/2018 - 901 
Demokratiutveckling i Båstads kommun 

KS § 156 Dnr KS 000299/2018 - 600 
Svar på motion - Ny förskola i Grevie 

KS§157 DnrKS001064/2017-300 
Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 158 Dnr KS 000127 /2017 - 500 
Svar på medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet Vistorp 
i Förslöv alternativt Bokesliden 

KS § 159 Dnr KS 000527 /2017 - 600 
Svar på medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 

KS § 160 Dnr KS 001088/2017 - 380 
Svar på medborgarförslag - Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud 
på stranden vid Malen 

KS § 161 Dnr KS 001326/2017 - 380 
Svar på medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen 

KS § 162 Dnr KS 000568/2018 - 200 
Svar på medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma 

KS § 163 Dnr KS 000856/2018 - 200 
Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en hembygdspark 

KS § 164 Dnr KS 000907 /2018 - 350 
Svar på medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar 

KS § 165 Dnr KS 000970/2018 - 350 
Svar på medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola 

KS § 166 Dnr KS 000065/2019 - 350 
Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

KS § 167 Dnr KS 000082/2019 - 350 
Svar på medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden 

KS § 168 Dnr KS 000155/2019 - 350 
Svar på medborgarförslag -Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv 

KS § 169 Dnr KS 001438/2017 - 400 
Svar på medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen mellan Grevie och Båstad 

KS § 170 
Beslutsloggen 

KS § 171 
Delgivningar 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Dnr KS 001166/2018 - 900 

KS § 172 Dnr KS 001182/2018 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

Sida 

4av64 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

DnrKS001177/2018-900 

Val av justeringsperson 

Sida 

5 av64 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För 
justerings-personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av 
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid 
varje sammanträde. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 11 juni 2019 kl. 09.00. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 001178/2018 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

6 av 64 

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: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Extra delgivning - Handlingsplan för en ekonomi i balans - Beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

DnrKS000377/2019-200 

Exploateringsavtal för Tunet 1 

Sida 

7 av64 

Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Tunet 1 m.fl är inför antagande och för att styra 
genomförandet av planen har förslag till exploateringsavtal upprättats. 
Exploateringen kommer att genomföras i två steg, då endast en av två berörda 
fastighetsägare har för avsikt att genomföra sin del av planen nu. Ägare av 
fastigheten Båstad Tunet 1 och tillika exploatör är 2M2 Home I Båstad AB. 
Båstads kommun äger den del av fastigheten Båstad Båstad 109:2 som omfattas 
av detaljplanen. Detaljplanen är flexibel och möjliggör byggnation av ett flertal 
nya bostäder i varierande form. Detaljplanen omfattar även område naturmark 
för vilket kommunen är huvudman. Kommunen avsvarar för utbyggnad av 
dagvattenhantering genom NSVA samt projektering och utbyggnad av 
parkanläggningar inom naturområdet. Exploatören står samtliga kostnader 
som är förenade med detaljplanens genomförande och ges genom förslag till 
exploateringsavtal rätt att förvärva ett område mark av kommunen. Priset för 
marken motsvarar ett korrigeringsvärde framräknat utifrån rådande 
marktaxeringsvärde för likvärdiga fastigheter i närområdet. Exploatören har 
godkänt upprättat förslag till exploateringsavtal. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1 godkänns. 

Yrkande Bo Wendt (BP): Avslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet 
mot Bo Wendts avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1 godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000377 /2019 - 200 

Exploateringsavtal för Tunet 1 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Teknik och service föreslår kommunstyrelens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Tunet 1 m.fl är inför antagande och för att styra genomförandet av planen har 
förslag till exploateringsavtal upprättats. Exploateringen kommer att genomföras i två steg, då 
endast en av två berörda fastighetsägare har för avsikt att genomföra sin del av planen nu. 
Ägare av fastigheten Båstad Tunet 1 och tillika exploatör är 2m2 Home I Båstad AB. Båstads 
kommun äger den del av fastigheten Båstad Båstad 109:2 som omfattas av detaljplanen. 

Detaljplanen är flexibel och möjliggör byggnation av ett flertal nya bostäder i varierande form. 
Detaljplanen omfattar även område naturmark för vilket kommunen är huvudman. Kommunen 
avsvarar för utbyggnad av dagvattenhantering genom NSVA samt projektering och utbyggnad 
av parkanläggningar inom naturområdet. 
Exploatören står samtliga kostnader som är förenade med detaljplanens genomförande och 
ges genom förslag till exploateringsavtal rätt att förvärva ett område mark av kommunen. Pri
set för marken motsvarar ett korrigeringsvärde framräknat utifrån rådande marktaxerings
värde för likvärdiga fastigheter i närområdet. 
Exploatören har godkänt upprättat förslag till exploateringsavtal. 

Bakgrund 
Avdelningen för samhällsbyggnad har genom beslut i kommunstyrelsen den 12 juni 2013 givits 
i uppdrag att upprätta detaljplan för Tunet 1 m.fl. Detaljplanen som nu är färdig för antagande 
ska föregås av ett exploateringsavtal som styr genomförandet av detaljplanen. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till exploateringsavtal styrs genomförandet av upp
rättad detaljplan för Tunet 1 m. fl. vilket i sin tur skapar rätt förutsättningar för byggnation av 
nya bostäder i Båstad. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut binder kommunen vid åtagandet att iordningställa allmän plats 
inom detaljplanen. Detta åtagande omfattar byggnation av öppen dagvattenanläggning och 
parkanläggningar inom naturmark. För detta åtagande måste kommunen avsätta resurser i 
form av projektledare. 

190506 \ c:\ ciceron\ dokumentarkiv\ temp\ tj änsteskrive lse hls.doc\ha 



2 (2) 

Ekonomi 
Förevarande förslag medför inga kostnader kända för verksamheten. Exploatören bekostar 
genomförandet av detaljplanen och ställer säkerhet till kommunen för de kostnader som upp
kommer för iordningställande av allmän plats. 
Kommunens kostnader för utbyggnad av öppet dagvattenanläggning täcks genom uttag av 
anläggnings avgift. 

Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
1. 2m2 Home I Båstad AB, Carsten Johansen 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Weum GAS, Gert-Ove Persson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal för Tunet 1 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med avdelningen förs samhällsbyggnad, NSVA och Weum GAS 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000682/2013 - 315 

Sida 

8 av64 

Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Detaljplan för Tunet 1 m.fl. i Båstad har varit utställd för granskning under 
tiden 2019-01-31 till 2019-03-01. Efter granskningen har enbart mindre 
redaktionella ändringar gjorts. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-05-03, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Yrkande Bo Wendt (BP): Avslag. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet mot 
Bo Wendts avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ftp 
V 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-03 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: B15-199 

Tjänsteskrivelse 

Till:KS 

Detaljplan för Tunet 1 m.fl. - Beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Detaljplan för Tunet 1 m.fl. har varit utställd för granskning under tiden 2019-01-31 till 2019-
03-01. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts. 

Bakgrund 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har därefter 
förändrats varpå kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att 
pröva en högre exploateringsgrad än i dagsläget. Planförslaget har varit utställt för samråd 
under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. Ursprungligen omfattades bara Tunet 1 och vändplat
sen i söder. Efter samrådet har planområdet utökats med Tunet 2 och naturmarken fram till 
Ladugårdsvägen också. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 
2019-01-31 till 2019-03-01. 

Aktuellt 
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i granskningsutlåtandet (bilaga 4). Inför 
antagandet har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts såsom förtydligande gällande 
störningsskydd mot Ängelholmsvägen samt att gångväg kan anordnas inom naturytan i norr. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till förtätning med totalt 16 nya bostäder för ett mer effektivt utnyttjande 
av befintlig infrastruktur. 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören. 

Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson - Samhällsbyggnad, Plan 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta, 2019-05-03 
2. Illustrationskarta, 2019-05-03 
3. Planbeskrivning, 2019-05-03 
4. Granskningsutlåtande, 2019-05-03 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 001051/2017 - 315 

Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden) 
- Beslut om antagande 

Sida 

9 av64 

Beskrivning av ärendet Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och cafä som 
komplement till befintliga verksamheter i området. Detaljplanen har varit 
utställd för granskning under tiden 2019-05-01 till 2019-05-30. Efter 
granskningen har redaktionella ändringar skett i form av utökat planområde 
i norr, justeringar av u-områdena samt förtydligande kring vilka delar som 
har enskilt huvudmannaskap. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2019-06-03, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 m.fl. godkänns för antagande. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 m.fl. godkänns för antagande. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-03 
Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001051/2017 - 315 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 m.fl. - Beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Detaljplan för del av Östra Karup 24:2 m.fl. godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och cafä som komplement till 
befintliga verksamheter i området. Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 
2019-05-01 till 2019-05-30. Efter granskningen har redaktionella ändringar skett i form av 
utökat planområde i norr, justeringar av u-områdena samt förtydligande kring vilka delar som 
har enskilt huvudmannaskap. 

Bakgrund 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2017-11-08 § 251. Samråd genomfördes 2019-01-
17 till 2019-03-01 och granskning genomfördes 2019-05-01 till 2019-05-30. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och cafä som komplement till 
befintliga verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för förtätning i 
området genom att justera exploateringsgrad och tillåtna höjder för bebyggelsen. Därutöver 
görs justeringar för att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden, dvs. att anpassa 
gränserna mellan allmän platsmark och kvartersmark baserat på hur ytorna används i verklig
heten. 

Aktuellt 
Efter granskningen har redaktionella justeringar skett. Planområdet har utökats i norr i syfte 
att kunna ha kvar utfartsförbudet där. u-områdena har justerats och kompletterats för befint
liga ledningar som ska ligga kvar samt breddats där ledningar avses flyttas. Plankartan har 
även förtydligats med "a1" för de delar som har enskilt huvudmannaskap. Plan- och genomfö
randebeskrivningen har bara reviderats utifrån ändringarna ovan samt med andra mindre 
justeringar. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet redovisas och besvaras i granskningsutlåtandet 
(bilaga 3) . 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till att ett befintligt verksamhetsområde kan fortsätta utvecklas med både 
ökad byggrätt samt möjlighet till annan användning, i det här fallet restaurang och cafä. Detta 
är positivt för det lokala näringslivet och skapar nya arbetstillfällen. 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören. 

/~J 
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Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till : 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson- Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Plan- och illustrationskarta, 2019-06-03 
Bilaga 2 Planbeskrivning, 2019-06-03 
Bilaga 3 Granskningsutlåtande, 2019-06-03 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden 

2 (2) 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000724/2010 - 310 

Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 

Sida 

10 av 64 

Beskrivning av ärendet Dan Nilsson, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, har inkommit med en 
hemställan om att beslutet om planbesked från 2010-07-02 ska annulleras så 
att detaljplanen förblir oförändrad. Detta medför att befintliga verksamheter 
kan fortsätta bedrivas alternativt att bostäder uppförs istället. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterat 2019-05-06, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: B 2019-247 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Dan Nilsson, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, har inkommit med en hemställan om att 
beslutet om planbesked från 2010-07-02 ska annulleras så att detaljplanen förblir oförändrad. 
Detta medför att befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas alternativt att bostäder upp
förs istället. 

Bakgrund 
2010-07-08 köpte Proni AB aktier av Båstad Utvecklingsbolag AB, BUTAB, i Protor Fastighets 
AB som äger fastigheterna Vitlingen 16, 24, 25 och 26. 2010-07-02 beslutade kommunstyrel
sen att detaljplanen skulle ändras för aktuella fastigheter så att det inte längre ska vara möjligt 
att uppföra bostäder inom området i enlighet med önskemål från BUT AB och Protor Fastighets 
AB. 2019-03-19 inkom Dan Nilsson, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, med en skrivelse 
gällande hemställan om att beslutet från 2010-07-02 annulleras så att detaljplanen förblir 
oförändrad. 

Aktuellt 
Gällande detaljplan nr 1183 för Vitlingen 16, 24, 25 och 26 anger Bj Il, Område för bostads- och 
småindustriändamål, där byggnationen får uppföras i två våningar. Direkt angränsande till ak
tuella fastigheter har detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. tagits fram i syfte att öka andelen helårs
boende i Torekov samt möjliggöra för kompletterande verksamheter om etapp 2 genomförs. 
Samhällsbyggnad anser inte att det finns någon anledning att ändra detaljplanen för Vitlingen 
16 m.fl. och ta bort möjligheten för bostäder när det tillåts för fastigheterna i omgivningen. 
Samhällsbyggnad bedömer därmed att planarbetet ska avbrytas efter den sökandes begäran. 
Konsekvenserna av en avbruten planprocess medför att befintlig verksamhet kan fortsätta 
bedrivas alternativt att bostäder kan uppföras istället. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Gällande detaljplan förblir oförändrad varpå konsekvenserna för samhället inte bör påverkas i 
större utsträckning. Befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas, om förutsättningarna för 
detta förändras möjliggör detaljplanen bostäder vilket kan leda till fler helårs boende i Torekov. 

Ekonomi 
I beslutet om planbesked anges att detaljplanen ska upprättas på den sökandes bekostnad. Det 
är inte samma person som ansökte om det ursprungliga planbeskedet som äger fastigheterna 
idag och nuvarande ägare har inget intresse av att ändra detaljplanen. Beslut om att avbryta 
planarbetet får ingen ekonomisk påverkan för vare sig kommunen eller fastighetsägaren. 



Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 

Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till : 
Henrik Eliasson och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

2 (2) 

1. Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 
2. Anhållan om annullering av planärende 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000877 /2009 - 315 

Detaljplan för Varan 2:24 - Beslut om antagande 

Sida 

11av64 

Beskrivning av ärendet Planförslag för Varan 2:24 har varit utställd på förnyad utställning. 
Nästa steg i planprocessen är beslut om antagande. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2019-05-08, med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-10. 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000877 /2009 - 315 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Varan 2:24 - beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Planförslag för Varan 2:24 har varit utställd på förnyad utställning. Nästa steg i planprocessen 
är beslut om antagande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 185 om upprättande av detaljplan för aktuellt om
råde. 2011-04-12 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med detaljplanen skulle föregås av 
en miljökonsekvensbeskrivning, för att utreda planens konsekvenser för Varan 20:1 och Fly
mossen i sin helhet. Samråd hölls 2012-03-29 till 2012-05-10. Efter samrådet reviderades 
planförslaget. 2016-02-24 § 44 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna plan
förslaget för granskning. Planen sändes ut på utställning under perioden 2016-05-06 till 2016-
06-05. Mot bakgrund av inkomna yttranden reviderades planförslaget ytterligare varför en 
förnyad utställning krävdes. 2018-05-22 § 103 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att 
planförslaget skulle ställas ut för förnyad utställning. Förnyad utställning hölls under perioden 
2018-05-31till2018-07-12. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande. 

Då detaljplanen påbörjats före 2 maj 2011 upprättas den enligt den äldre plan- och bygglagen, 
ÄPBL (1987:10). 

Aktuellt 
Efter den förnyade utställningen har inkomna yttranden sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande, bilaga 4. Efter den förnyade granskningen har endast redaktionella änd
ringar gjorts. 

Dispens har sökts från biotopskyddet för flytt av en stenmur. Länsstyrelsen har inte gett dis
pens för detta. Samhällsbyggnad bedömer dock att planen kan genomföras utan flytt av sten
muren. Om detta i framtiden ändå önskas kan fastighetsägaren söka dispens för åtgärden på 
nytt. 

Ansökan om upphävande av landskapsbildskyddet har gjorts för en del av planområdet. Läns
styrelsen har beslutat att upphäva det i berörd del. 

Konsekvenser av beslut 
För konsekvenser av planens genomförande se planbeskrivningen, bilaga 1. 

""""""" "'" ~" '"'" ""'"'""'"'''' ...... ~ fJ&1 



2 (2) 

Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Utställningsutlåtande 

Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef 



rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 12 av 64 

KS § 131 Dnr KS 000378/2019 - 200 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen 

Beskrivning av ärendet Teknik och service har i samförstånd med avdelningen för samhällsbyggnad 
under tid fört förhandlingar med Båstad Tuvelyckan AB för att säkerställa att 
kommunen får rådighet över mark norr om nya stationen i Båstad. 
Förhandlingen har utmynnat i två förslag till köpeavtal som har godkänts och 
undertecknats av företrädare för Båstad Tuvelyckan AB. Förvärvet säkrar mark 
av strategisk betydelse för kommunen. Det ena omfattar ca 3,8 hektar mark 
som i ÖP 2018 pekas ut som lämplig för verksamheter. Det andra förvärvet 
omfattar ca 7 000 kvm tomtmark avsedd för kommunal service, såsom förskola 
och LSS, inom kommande etapp av området Tuvelyckan. Förvärven är 
strategiska, det vill säga att användningen av marken är mer eller mindre 
långsiktig och att den är viktig för kommunen att äga. Det föreligger vid 
avtalstecknande inget behov av att bygga ytterligare en förskola i området men 
ett framtida behov förväntas uppstå under tid med stöd i planerad utbyggnad 
och därtill hörande befolkningsprognos. Att kommunen i det läget har rådighet 
över situationen och kan möta efterfrågan är viktigt. Marken som förvärvas i 
syfte att utvecklas till verksamhetsmark utgör en resurs som kommer att 
nyttjas omgående då kommunen saknar tomter att erbjuda företag som vill 
etablera sig i kommunen. Båda förvärven har gjorts beroende av att 
fastighets bildning genomförs. Det köpeavtal som omfattar 7 000 kvm mark 
inom kommande etapp av området Tuvelyckan kan bara preciseras preliminärt 
i detta skede. Under detaljplanearbetet kommer markområdet att definieras för 
att slutligen överlåtas till kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. Båstad 
Tuvelyckan AB bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt 
efterföljande utbyggnad av infrastruktur. Kommunen förvärvar byggklar 
tomtmark. De 3, 8 hektaren blivande verksamhetsmark som omfattas av det 
andra köpeavtalet är väl definierat och fastighets bildning påbörjas så snart 
kommunen erlagt överenskommen köpeskilling. Kommunen initierar, bekostar 
och genomför planläggning av detta område parallellt med planläggning för 
kommande etapp av området Tuvelyckan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-05-07, med tillhörande bilagor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2019-06-04 13 av 64 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 7 000 
kvm tomtmark av Båstad Tuvelyckan AB. 
2. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 3,8 
hektar mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 
7 000 kvm tomtmark av Båstad Tuvelyckan AB. 

2. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 
3,8 hektar mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-07. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen 

Förslag till beslut 

1 (3) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av 
Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 7 000 kvm tomtmark och ca 3,8 hektar 
strategiskt belägen mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har i samförstånd med avdelningen för samhällsbyggnad under tid fört för
handlingar med Båstad Tuvelyckan AB för att säkerställa att kommunen får rådighet över mark 
norr om nya stationen i Båstad. Förhandlingen har utmynnat i två förslag till köpeavtal som har 
godkänts och undertecknats av företrädare för Båstad Tuvelyckan AB. 



2 (3) 

Marken som förvärvas i syfte att utvecklas till verksamhetsmark utgör en resurs som kommer 
att nyttjas omgående då kommunen saknar tomter att erbjuda företag som vill etablera sig i 
kommunen. 

Båda förvärven har gjorts beroende av att fastighetsbildning genomförs. Det köpeavtal som 
omfattar 7 000 kvm mark inom kommande etapp av området Tuvelyckan kan bara preciseras 
preliminärt i detta skede. Under detaljplanearbetet kommer markområdet att definieras för att 
slutligen överlåtas till kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. Båstad Tuvelyckan AB 
bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt efterföljande utbyggnad av infra
struktur. Kommunen förvärvar byggklar tomtmark. 
De 3, 8 hektaren blivande verksamhetsmark som omfattas av det andra köpeavtalet är väl de
finierat och fastighetsbildning påbörjas så snart kommunen erlagt överenskommen köpeskil
ling. Kommunen initierar, bekostar och genomför planläggning av detta område parallellt med 
planläggning för kommande etapp av området Tuvelyckan. 

Bakgrund 
Kommunen är i stort behov av nya markresurser att utveckla i lämpliga lägen. I budget för 
2019 finns 8 mkr avsatta för inköp av mark som kan vara av betydelse för kommunens fort
satta möjligheter att påverka kommande samhällsutbyggnad. 

Aktuellt 
Planbesked för Tuvelyckan etapp Il har lyfts för politisk beredning och är knutet till detta be
slutsärende. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut skaffar sig kommunen rådighet över mark 
för olika ändamål på en plats där kommunen inte har något eget markinnehav att utveckla. Det 
är ett viktigt förvärv som möter behovet av två prioriterade ändamål: en vällokaliserad tomt 
för ett LSS-boende och mark för verksamhetsetablering. Det tredje ändamålet, förskola, är av 
mer långsiktg karakatär men inte för den skull mindre angeläget när behovet väl uppstår. 

Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för verksamheten bortsett en 
framtida skyldighet att underhålla de 7 000 kvm tomtmark, inom kommande etapp av 
området Tuvelyckan, i awaktan på byggnation. 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut kommer att resultera i en kostnad om 1 750 000 kronor som 
belastar exploateringskonto 8102 under 2019 samt en kostnad om uppskattningsvis 2 910 000 
kronor som belastar exploateringskonto 8102 under 2021. 
Kommunens driftsbudget kommer att behöva utökas att omfatta underhåll av förvärvad 
tomtmark från och med 2021. 
Den mark som detaljplaneläggs för verksamheter kommer genom överenskommelse att 
brukas fram tills detaljplanen vunnit laga kraft och belastar således inte kommunens 
driftsbudget. 



Teknik och service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Tuvelyckan AB, Andreas Gran berg och Anders Börjesson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

3 (3) 

1. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av Hemmeslöv 5:14, 
7 000 kvm tomtmark för LSS och förskola. 

2. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av Hemmeslöv 5:14, 3, 
8 hektar mark för verksamheter. 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad. 



Ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

2019-06-04 

KS § 132 Dnr KS 001143/2018 - 100 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m.fl. (Tuvelyckan etapp Il) 
- Beslut om planbesked 

14 av 64 

Den första delen av Tuvelyckan, vid Båstads station, är under uppförande. 
Exploatören (Tuvelyckan AB) har inkommit med en planförfrågan för 
resterande del av fastigheten. Området föreslås delas upp i tre olika 
detaljplaner för att styra i vilken ordning området byggs ut. Planarbetet 
föreslås inledas med att den strukturplan som upprättades för etapp 1 
uppdateras. Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är 
byggnaders placering, hustyper, höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur 
de tillkommande husen möter den befintliga bebyggelsen och de kringliggande 
allmänna platserna är av stor vikt. Hållbarhet, både den sociala, ekonomiska 
och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. Efter en återremiss i 
december 2018 har nu en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren 
gällande markförvärv. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson med tillhörande bilagor. 

1. Tre detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m f1 får upprättas med syfte att skapa 
en hållbar utveckling för området vid Båstads station. 
2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom 
planavtal. Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens 
exploateringskonto. 
4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att upprättas . 

Planarkitekt Emma Johansson och planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bifall med följande tillägg: För framtida planbestämmelsers 
skull gäller minst en parkering per lägenhet. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet och 
finner att kommunstyrelsen bifallit detta förslag. Därefter ställer ordföranden 
proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
avslagit yrkandet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-06-04 15 av 64 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tre detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m f1 får upprättas med syfte att skapa 
en hållbar utveckling för området vid Båstads station. 

2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista. 

3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom 
planavtal. Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens 
exploateringskonto. 

4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: Klicka här för att ange datum. 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001143/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m fl (Tuvelyckan etapp Il)- beslut om 
planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1 (4) 

1. 3 detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m f1 får upprättas med syfte att skapa en hållbar ut
veckling för området vid Båstads station. 

2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista. 
3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom planavtal. De

taljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv

ning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Den första delen av Tuvelyckan, vid Båstads station, är under uppförande. Exploatören (Tu
velyckan AB) har inkommit med en planförfrågan för resterande del av fastigheten. Området 
föreslås delas upp i tre olika detaljplaner för att styra i vilken ordning området byggs ut. 

Planarbetet föreslås inledas med att den strukturplan som upprättades för etapp 1 uppdateras. 

Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är byggnaders placering, hustyper, 
höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande husen möter den befintliga 
bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna är av stor vikt. Hållbarhet, både den so
ciala, ekonomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 

Efter en återremiss i december 2018 har nu en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren 
gällande markförvärv. 

Bakgrund 
Exploatören, Tuvelyckan AB har inkommit med en förfrågan om planläggning av Tuvelyckan 
etapp 2, fastigheterna Hemmeslöv 5:14 och 5:3. 



2 (4) 

Översiktskarta 

Redan i samband med planansökan för Tuvelyckan etapp 1 meddelade exploatören att de ville 
planlägga och bebygga ett större område. Detta ställde sig kommunen positiv till och 2014-10-
15 beslutade kommunstyrelsen i samband med planbeskedet för etapp 1 att respektive delom
råde ska vara finansierat och i huvudsak utbyggt innan nästa detaljplaneetapp förs till anta
gande. En stor del av bostäderna är redan idag under uppförande och etapp 1 beräknas vara i 
huvudsak utbyggt 2021. 

2018-12-18 § 248 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet med 
motiveringen att frågan om markförvärv bör lösas innan beslut om planuppdrag fattas. Nu har 
en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren gällande markförvärv. 

Aktuellt 
Förslaget från exploatören omfattar område A, B och C vilka tillsammans är ca 15 ha stora och 
uppskattas möjliggöra 500-800 bostäder fördelade på villor, radhus och lägenheter. Området 
omfattar även verksamhetsmark mellan Inre Kustvägen och järnvägen. Då området är stort 
föreslår förvaltningen en uppdelning på tre detaljplaner (se bild nedan). 
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Del A är ca 4 ha stort, varav uppskattningsvis ungefär 2 ha efter planläggning kan användas för 
ändamålet verksamheter i enligt inlämnad ansökan om planbesked. Utöver verksamhetsytan 
föreslås även parkeringsytan söder om stationshuset ingå i denna detaljplan. Parkeringen är 
idag inte dimensionerad för det stora resande som stationen genererar och detaljplanen före
slås därför justeras för att ge utrymme för ett parkeringshus. Del B är ca 4 ha stort och omfat
tar flerbostadshus i kvarteren söder om Mellanvägen samt ett antal villatomter och radhus i 
anslutning till befintlig bebyggelse i områdets västra del. Del C är ca 7 ha stort och avser in
rymma främst flerbostadshus och sammanbyggda hus. 

I samband med planläggningen av etapp 1 upprättades en strukturplan för hela området. 
Strukturplanen avses uppdateras i samband med uppstarten av detta planarbete, med exploa
törernas skisser som utgångspunkt, och omfatta hela Tuvelyckan-området. När strukturplanen 
godkänts av kommunstyrelsen påbörjas de olika detaljplanerna. Del A och B ska påbörjas först. 
Att dessa områden inte ingår i samma detaljplan beror på att frågeställningarna som behöver 
hanteras i detaljplanerna skiljer sig åt och för att undvika att någon av delarna fördröjer den 
andra. För del A förutsätts att en överenskommelse om markköp upprättats mellan 
fastighetsägaren och kommunen om att kommunen får förvärva marken i den norra delen av 
område A, den södra delen som omfattar parkeringen ägs redan av kommunen. Då byggnation 
inom område A förutsätts bidra till att sänka bullerpåverkan inom område C, behöver denna 
plan föregå planen för område C. 

Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är gångstråk, infrastruktur, byggna
ders placering, hustyper, höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande hu
sen möter den befintliga bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna samt att det 
finns kopplingar till kringliggande områden är av stor vikt. Hållbarhet, både den sociala, eko
nomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 

Då området ligger i anslutning till järnvägsstationen och i huvudsak används för bostäder och 
verksamheter ska planerna enligt kommunens prioriteringsordning ges första prioritering. 

Detaljplanerna för del A och B beräknas kunna antas under 2021. Detaljplanen för del C beräk
nas kunna antas först då merparten av område B är uppfört. 

Konsekvenser av beslut 
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Samhälle 
Detaljplanerna tillskapar blandstad med ett brett utbud av bostäder och verksamheter i ett 
attraktivt stationsnära läge, vilket skapar goda förutsättningar året runt-boende. En ökad 
mångfald i bostadsutbudet är positivt för att binda ihop Hemmeslöv med Båstads tätort och en 
exploatering skapar nya platser och möjligheter för det sociala samspelet. Överlag bidrar en 
utveckling av området positivt till den sociala hållbarheten. Exploateringen skapar en ny 
centrumpunkt som påverkar den befintliga ortsstrukturen både i Båstad och i kringliggande 
samhällen. Området möjliggör ett liv med mindre ekologiskt fotavtryck med dess närhet till tåg 
och buss, handel, arbetsplatser och mötesplatser. En effekt av exploateringen består av ett ökat 
tryck på befintlig kommunal service så som barnomsorg vaför det är viktigt att det utvecklas 
parrallelt med bostäderna. Exploateringen innebär även ökat tryck på befintlig infrastruktur 
och utredning måste göras avseende uppdimensionering av vattenledningar till området. 

Ekonomi 
Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. Detaljplanerna för 
del B och C finansieras i sin helhet av exploatören genom planavtal. 

Miljökonsekvensanalys 
Se behovs bedömning, bilaga 2. Viktiga frågor som kan komma att dyka upp under arbetet med 
detaljplanen kommer att redovisas i planbeskrivningen. Planområdet ska genomsyras av håll
bar utveckling. 

Samhälls byggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked 
2. Behovsbedömning 

Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjör 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-06-04 16 av 64 

KS § 133 Dnr KS 000064/2019 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 - Beslut om antagande 

Planområdet är beläget i Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området 
omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1100 kvm stort, marken 
består främst av en grusad yta med begränsad växtlighet. Området avgränsas i 
väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder av 
verksamhetsmark. Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell 
disponering av byggrätt inom fastighet avsedd för verksamhet längs Inre 
Kustvägen. Planförslaget innebär att del av planområdet som idag är planlagd 
som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H, K). I samband 
med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för 
befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom 
E-området är en redaktionell miss i detaljplan 1652. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2019-05-13, med 
tillhörande bilagor. 

Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-13. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-13. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-13 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2018-780 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län - antagande 

Förslag till beslut 

1 (3) 

• Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet med de re
videringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området omfattar del av 
fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, marken består främst av en grusad yta 
med begränsad växtlighet. 

Området avgränsas i väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive 
söder av verksamhetsmark. 

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av 
planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H, K). I samband med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för 
befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är 
en redaktionell miss i detaljplan 1652. 
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Bakgrund 

Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 
192. 

Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till 2019-03-04. Då plan
förslaget drivs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö
relse gjordes inte. Inkomna synpunkter har beaktats tillgodoseetts i möjligaste mån i gransk
ningsförslaget. 

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1, Granskningsutlåtande. 

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2019-03-28 till och med 
2019-04-25. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam
manställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har ett par förtydliganden/justeringar gjorts i planbe
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1. 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-13. 

Mot bakgrund av ovanstående samt "Konsekvenser av beslut" föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Den föreslagna förändringen möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befintlig verksamhets
mark vilket innebär god hushållning av mark Dessutom innebär planförslaget ett effek-tivt 
utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på ett 
effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstran
det av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen till att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner" kan uppfyllas. Ett mer 
rationellt nyttjande av befintlig verksamhetsmark innebär god hushållning av markresurs. 
Arbetstagare och besökare kommer att kunna pendla till arbete på ett effektivt och miljövänligt 
sätt. 

En planprocess kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som även 
samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Ett genomförande av detaljplanen inne
bär att den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark inte längre kommer 
att vara kommunens ansvar att anlägga och sköta. 
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Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom tecknat optiosavtal. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för 
tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår. 

Optionsavtalet medför inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 

Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om 500-800 000 kronor på 
föreslaget förfarande. 

Samhälls byggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Teknik & Service, Susanna Almqvist 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-05-13 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-05-05 
3. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-05-05 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson - samhällsbyggnadschef, Olof Sellden - planchef, Susanna Almqvist - exploate
ringsingenjör 
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Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2019-06-04 

KS § 134 Dnr KS 000396/2019 - 315 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad 
- Begäran om planbesked 

17 av 64 

Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 
Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående 
bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, Tennisvägen 
i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 
0,3 ha (3 200 kvm). Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med 
en förfrågan om planbesked avseende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i 
centrala Båstad. Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att 
möjliggöra en större byggnation av seniorbostäder. Enligt intressentens 
beskrivning beräknas projektet omfatta ett 40-tal lägenheter med höga 
boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och att 
lägenheterna förses med ett gemensamt överglasat gårdsrum. De boende 
kommer att ha tillgång till gemensamma funktioner som SPA, boule bana, 
utegym, gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter, behandlingsrum 
med mera. I det södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. Parkering 
planeras ske under anläggningen i suterrängvåning samt på innergården. 
Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i 
tiden genom förtätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt 
genom att erbjuda centralt placerade seniorbostäder med höga 
boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på orten. Marken är i 
dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess placering inom 
fastigheterna är i gällande detaljplan uppstyrda genom prickmark, dvs mark 
som ej får ej bebyggas. I mitten av planområdet är det i gällande detaljplan 
tillåtet att även bygga under markplan. Inom planområdet får byggnationen 
vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den tillåtna 
byggnadshöjden på +14,5 meter från grundkartans nollplan, se nedanstående 
bild. Detaljplan, 1434, vann laga kraft 1987-10-09.För att bostäder och 
centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsgarage ska 
kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 måste 
gällande detaljplan ändras. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2019-05-06, med 
tillhörande bilagor. 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

Justerandes si naturer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Omröstningsresultat 

2019-06-04 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 

Bo Wendt (BP): Bifall med följande tillägg: Planavdelningens synpunkter i 
tjänsteskrivelsen daterad 2019-05-06 ska beaktas. 

18 av 64 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet och 
finner att kommunstyrelsen bifallit detta förslag. Därefter ställer ordföranden 
proposition på Bo Wendts tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
avslagit yrkandet. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Avslag till Bo Wendts tilläggsyrkande. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts tilläggsyrkande. 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin [L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Jonas Nilsson (MP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 7 6 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat att avslå 
Bo Wendts tilläggsyrkande. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 19 av 64 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

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

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: Bl 9-246 

Tjänsteskrivelse 1 (6) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne 
län - Begäran om planbesked 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad 

får upprätts samt att samråd får hållas. 
2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Ma
len 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmans
gatan i väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. 
Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 m2). 
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Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med en förfrågan om planbesked avse
ende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. 

Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation 
av seniorbostäder. 

Enligt intressentens beskrivning beräknas projektet omfatta ett 40-tal lägenheter med höga 
boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och att lägenheterna 
förses med ett gemensamt överglasat gårdsrum. De boende kommer att ha tillgång till gemen
samma funktioner som SPA, boulebana, utegym, gemensamhetslokal med övernattningsmöj
ligheter, behandlingsrum med mera. I det södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. 
Parkering planeras ske under anläggningen i suterrängvåning samt på innergården. 

Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i tiden genom för
tätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt genom att erbjuda centralt place
rade seniorbostäder med höga boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på 
orten. 

Marken är i dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess placering inom fastigheterna är i gäl
lande detaljplan uppstyrda genom prickmark, dvs mark som ej får ej bebyggas. I mitten av 
planområdet är det i gällande detaljplan tillåtet att även bygga under markplan. Inom planom
rådet får byggnationen vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den tillåtna 
byggnadshöjden på + 14,5 meter från grundkartans noll plan, se nedanstående bild. Detaljplan, 
1434, vann laga kraft 1987-10-09. 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1434 

För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 måste gällande 
detaljplan ändras. 
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Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1432 som vann laga kraft 1987-10-09. 

Planförslaget med bostäder och handel (centrumverksamhet) bedöms ha stöd i både inrikt
ningsdokument för Båstad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) samt 
förslag till ny ÖP2030, som i skrivande stund varit ute på samråd och bedöms gå ut på gransk
ning under 2019. 

Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av postglacial sand. Några kända föroreningar finns ej. 

Planområdet berörs av riksintressen Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ miljöbalken samt Högexploate
rad kust, 4 kap 4§ miljöbalken. Planförslaget bedöms dock vara förenligt med riksintressen 
eftersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas ej av riksintresse för kultur
miljö men ingår i länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under "Särskilt värdefulla kulturmil
jöer" samt kulturmiljöstråk "Per Albin-linjen" (LST 2007). Planområdet ingår även i Bevaran
deprogram, antaget av kommunfullmäktige 1997 och är i Inriktningsdokument för Båstad 
tätort, (antaget av KF 2016) beläget inom "Bevaransvärt område med restriktioner för ny- och 
ombyggnationer". 

Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 

Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av riksintresse naturvård. 

Planområdet omfattas ej av strandskydd och är beläget cirka 90 meter norr om Skyddsområde 
för vattentäkt, vilket antogs av kommunfullmäktige 2017 och beräknas fastslås av länsstyrel
sen under 2019. 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 

Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan som är klassificerad som en "Farligtgodsled". 
Köpmansgatan (generellt) omfattas av Länsstyrelsens beslut (2015) om 30 m byggnadsfritt 
avstånd från allmän väg. 

Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 

Aktuellt 
För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 5 med flera måste gällande detaljplan 
ändras. 

Inför formell förfrågan om planbesked har samhällsbyggnad under vintern 2018/våren 2019 
träffat intressenten vid flera tillfällen och diskuterat utformning av byggnationen inom kvarte
ret. 



4 (6) 



5 (6) 

Vy4 

Med anledning av planområdets läge samt intilliggande bebyggelse och vägstruktur har sam
hällsbyggnad gjort följande reflektioner och ställningstaganden: 

• Föreslaget projekt stämmer väl överens med kommunens ambition om att förtäta cen
trala Båstad. Projektet förhåller sig väl till angränsande fasader med brutna huskrop
par genom saxning och olika nockhöjder 

• Positivt med förtätning i centrala Båstad 
• Positivt med fler bostäder i Båstad 
• Positivt med underjordiskt parkeringsgarage 
• Förordar lokaler i bottenvåning mot Köpmansgatan 
• Max 3 våningar mot Köpmansgatan 
• Max 2 våningar mot Tennisvägen i norr för att möta befintlig bebyggelsestruktur 
• Olämpligt med en glasad innergård (men gärna en huskroppsformation som ett U) då 

en så stor volym blir ett främmande inslag i en i övrigt småskalig del av tätorten 
• Stor ska vikt läggas på att bottenvåning och markytan mot Köpmansgatan få en stads

mässig gestaltning. 

Samhällbyggnad anser att ovanstående ställning$taganden ska vara vägledande vid upprät
tande av ny detaljplan. 

Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående "Konsekvenser av beslut" föreslår Sam
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
större delen av dygnet, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. 
Ett underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även upp
ställda fordon. Med centrumlokaler i bottenvåning (mot till exempel Köpmansgatan) kommer 
fler arbetstillfällen att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation inom kvarteret 
innebär förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god 
hushållning och effektivt nyttjand av mark 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 

Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
"Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- och samhällsbyggnadskommuner", 
samt "Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner" kan uppfyllas. 
En byggnation av attraktiva bostäder, lokal för centrumverksamhet samt underjordiskt 
parkeringsgarage kommer att ske genom förtätning på redan i anspråktagen mark vilket 
innebär god hushållning och effektivt nyttjande av mark Genom centrumlokaler bedöms 
arbetstillfällen skapas. 

Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detaljplanen bland 
annat omfattar en blandning av bostäder och centrumverksamhet, bedöms bredda 
kommunens bostadsutbud och omfattar fler än 10 bostäder. Dessutom innebär utbyggnaden 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark Planområdet 
är även beläget kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra bostäder och 
centrumverksamhet i centrala Båstad. 

Barn konsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas 
nödvändig. 

Ekonomi 

samband med planarbetet om sådan bedöms vara 

Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 

Samhälls byggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2019-03-19 
2. Ritningar tillhörande ansökan om planbesked 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Sellden-planchef 



JjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 135 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) 
- Beslut om finansiering 

20 av 64 

Beskrivning av ärendet För att kunna slutföra detaljplanen för Båstad hamn uppskattar förvaltningen 
att kvarvarande planarbete uppgår till en summa av 80 000 kr. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § SO att ställa ut detaljplan för del av 
Båstad 109:2 (Båstads hamn) för granskning. Planen har varit ute på 
granskning under tiden 20 januari 2019 - 1 maj 2019. Kommunstyrelsen 
beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 
19 januari 2017 - 2 mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat 
förhandlingar om arrendeavtalet för hamnområdet. Kommunstyrelsen 
beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta förslag 
till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). Huvudsyftet med 
detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa 
allmänhetens till-gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel 
användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. 
En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för 
befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2019-05-07, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag För att finansiera uppdraget avsätts 80 tkr från de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2019. 

Föredragande Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

För att finansiera uppdraget avsätts 80 tkr från de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2019. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-07 

Handläggare: Olof Sellden 

Dnr: KS 000731/2015 - 315 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun
beslut om finansiering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. För att finansiera uppdraget avsätts 80 tkr från de medel som står till 

kommunstyrelsens förfogande under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna slutföra detaljplanen för Båstad hamn uppskattar förvaltningen att kvarvarande 
planarbete uppgår till en summa av 80 000 kr. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 50 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för granskning. Planen har varit ute på granskning under tiden 20 januari 
2019 -1maj2019. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 - 2 
mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat förhandlingar om arrendeavtalet för 
hamnområdet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn). 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 

Aktuellt 
I samband med beslut om planuppdrag beslutades år 2015 att avsätta 500 000 kr för att finan
siera planarbetet. Arbetet med att ta fram detaljplanen har tagit längre tid än förutsett, framför 
allt har möten internt, med politiken samt med verksamhetsutövarna i hamnen tagit mycket 
tid, år 2017 avsattes ytterligare 425 000 kr och merparten av avsatta medel är nu upparbetade, 
se bilaga 1. För att kunna slutföra detaljplanen för Båstad hamn uppskattar förvaltningen att 
80 000 kr behöver tillföras planavdelningen. 

Samhällsbyggnad 
Olof Sellden, Planchef 



Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Kostnadsuppskattning för Båstad 109:2, Båstads Hamn 

Samråd har skett med: 
Emma Johansson, Planarkitekt 
Elisabeth Edner, Ekonomichef 
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[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

2019-06-04 21av64 

KS § 136 Dnr KS 000212/2019 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 
mitten av 1990-talet, lika så har bostads byggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder /år. Det har i kommunen etablerats två nya 
stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren - och förväntas 
att fortsätta att öka kommande 10 år. 

Tjänsteskrivelse från planchef Olof Sellden, daterad 2019-03-11, med 
tillhörande bilaga. 

Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag 
för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

Planchef Olof Sellden föredrar ärendet. 

Thomas Nerd (S), Uno Johansson (C), Birgitte Dahlin (L) och Johan Olsson 
Swanstein (M): Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag 
för behovs bedömning av kommunens verksamheter. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 137 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 001179/2018 - 900 

lnformationsärenden 

Beskrivning av ärendet a). Återvinningscentral vid Bokesliden (Olof Sellden). 

b). Skriftlig information avseende Scala Bio i Båstad. 

Sida 

22 av 64 

c). Kommuninvest informerar (Emil Mo bäck m fl). Även revisionen bjuds in. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 23 av 64 

KS § 138 DnrKS000427/2019-905 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2018 samt även 
revisionsberättelse. För år 2018 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett negativt resultat på -1,5 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och förbundet har att 
följa Balanskravet för att återställa det redovisade underskottet för 2018. 
Revisionen tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten 
beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och vård
och omsorgsnämndens 
förslag 

Beslut 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2019-05-15. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-05-06, 
med tillhörande bilagor. 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första hand 
ske genom internt effektiviseringsarbete. 
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 
3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första hand 
ske genom internt effektiviseringsarbete. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 139 Dnr KS 000311/2019 - 905 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 
- AV Media Skåne 

24 av 64 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 
förslag 

Beslut 

AV Media Skåne. AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 
medlemskommuner och ytterligare 11 kommuner. AV Media är en pedagogisk 
och teknisk resurs för förskola och skola som arbetar för att inspirera hur 
digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa givande 
undervisning. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2018 samt även revisionsberättelse med en 
hemställan om att respektive fullmäktige i medlemskommunerna beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.AV Media har tagit 
till sig kritiken från tidigare och har arbetat med att utveclda den ekonomiska 
rapporteringen. Förbundet har också avvecklat sin försäljning av IT-relaterade 
produkter samt påbörjat ett arbete att med att omförhandla avtalen med 
samverkanskommunerna. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-14. 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-04-29, 
med tillhörande bilagor. 

1. Uppmana direktionen att ta fram indikatorer för att underlätta uppföljning 
av mål. 
2. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och 
att återställning av underskottet sker inom tre år. 
3. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 
4. Bokslut och verksamhets berättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Uppmana direktionen att ta fram indikatorer för att underlätta uppföljning 
av mål. 

2. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. 

3. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

4. Bokslut och verksamhets berättelse för 2018 läggs till handlingarna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-06-04 25 av 64 

KS § 140 DnrKS000489/2018-906 

Budgetuppföljning tertial 12019- Båstads kommun 

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2019-04-30. 
Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på+ 12,5 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 3,6 mkr. Bedömningen för helåret 2019 är att 
kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att 
kommunen inte kommer att uppfylla ett utav kommunfullmäktige fastställda 
finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens 
överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Med ett prognostiserat resultat på 12,5 mkr uppgår överskottet till 1,6 procent. 
Målet att investeringar (exklusive VA) ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel prognostiseras uppfyllas. Investeringarna beräknas kunna täckas 
till 53 procent av skattemedel. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Ed ner, daterad 2019-05-14, 
med tillhörande bilaga. 

1. Budgetuppföljning per 2019-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2019-04-30. 
3. Nämnderna uppdras att inkomma med specificerade handlingsplaner. 
4. Uppdra förvaltningen att inkomma med specificerad handlingsplan 
för avvikelse för kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Budgetuppföljning per 2019-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2019-04-30. 

3. Nämnderna uppdras att inkomma med specificerade handlingsplaner. 

4. Uppdra förvaltningen att inkomma med specificerad handlingsplan 
för avvikelse för kommunstyrelsens verksamheter. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-14 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000489/2018-906 

Budgetuppföljning 2019-04-31 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

1. Budgetuppföljning per 2019-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2019-04-30. 
3. Nämnderna uppdras att inkomma med specificerade handlingsplaner. 

1 (1) 

4. Uppdra förvaltningen att inkomma med specificerad handlingsplan för avvikelse för kom
munstyrelsens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2019-04-30. Resultatet för helåret 
beräknas bli ett överskott på+ 12,5 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 3,6 mkr. 

Bedömningen för helåret 2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla ett utav kommunfullmäktige fastställda 
finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens överskott ska 
uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat resultat 
på 12,5 mkr uppgår överskottet till 1,6 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) ska fi
nansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras uppfyllas. Investeringarna beräknas 
kunna täckas till 53 procent av skattemedel. 

Bakgrund 
Under flera års tid har förvaltningen instruerats att inkomma med handlingsplaner vid budget
avvikelser i samband med tertialboksluten, vilket inte har skett i önskad omfattning. Inför 
tertialbokslutet poängterades för nämnder och förvaltningen behovet av handlingsplaner och 
åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. Inkomna handlingsplaner är återgivna i verksamhets berät
telserna. 

Kommunen behöver utveckla användandet av handlingsplaner och åtgärdsplaner vid avvi
kelse. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2019-04-30 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör Erik Lidberg 

Båstad 2019-05-14 

Elisabet Edner 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Beslut 

2019-06-04 

KS § 141 Dnr KS 000316/2019 - 905 

Budgetuppföljning tertial 12019 - Bildning och arbete 

Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående 
budgetuppföljning tertial 1 2019 - Bildning och arbete. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-14. 

26 av 64 

Tjänsteskrivelse från bildningschef Henrik Andersson, daterad 2019-05-09, 
med tillhörande bilagor. 

Fastställa tertialrapporten med åtgärdsplan och översända den till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

Thomas Nerd (S) : Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

]usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

2019-06-04 27 av 64 

KS § 142 Dnr KS 000431/2019 - 905 

Budgetuppföljning tertial 12019 - Barn och skola 

Under perioden har en Likvärdig skolstruktur antagits av fullmäktige och 
arbetet har påbörjats. Förslag föreligger gällande socioekonomisk 
resursfördelning för förskola och skola från och med läsåret 2019 /2020. 
Verksamheterna fortsätter sitt kommunövergripande arbete med 
värdegrundsfrågor, digitalisering och lärmiljöer. Förskolorna arbetar med 
implementeringen av den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 
juli 2019. Kompetensförsörjning inom utbildningsverksamheten är och 
kommer att vara en utmaning under kommande år och ett initiativ att arbeta 
med frågan är taget tillsammans med lärarförbunden och HR-chefen. Barn och 
skolas ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en negativ 
avvikelse mot budget på -2,1 mkr, skillnaden mot föregående prognos är -300 
tkr. Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en avvikelse mot 
budget om -1,3 mkr på grund av ej budgeterade kostnader för moduler i främst 
Östra Karup. Tilläggsbelopp- och specialskola prognostiserar att underskott om 
-500 tkr. Inför budget 2019 fick barn och skola en besparing på 5,4 mkr varav 
4,3 mkr blev en besparing på tilläggsbeloppen. Budgeten för tilläggsbeloppen 
förväntas med anledning av detta överskridas något. Även 
skolskjutsverksamheten prognostiseras avvika mot budget om -300 tkr. 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans en negativ avvikelse om -7 723 
tkr per den 30/4 2019. Underskottet beror på en negativ semesterlöneskuld 
om -6 227 tkr. Efter reglering av semesterlöneskulden som kommer att 
utjämnas under året, visar resultatenheterna en negativ avvikelse om -1 496 
tkr. Denna avvikelse kommer att regleras med inkommande statsbidrag såsom 
lärarlönelyftet och karriärtjänster. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-14. 
Tjänsteskrivelse från skolchef Inga-Britt Henriksson, daterad 2019-05-12, 
med tillhörande bilaga. 

Fastställa tertialrapporten med åtgärdsplan och översända den till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000433/2019 - 905 

Budgetuppföljning tertial 12019- Utbildningsnämnden 

Sida 

28 av 64 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden prognos visar en negativ avvikelse motsvarande -SO tkr 
under 2019. Nämndens budget är ansträngd till följd av nytt arvodes
reglemente och budgetbesparingen effektivare möten. I sammanhanget är det 
av vikt att ta upp att nämnden har lyckats hålla sin budget för sammanträden 
genom god planering. Den prognostiserade avvikelsen går att hänföra till den 
lagstadgade rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst som förtroendevalda 
har. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-14, med tillhörande bilaga. 

Utbildningsnämndens 
förslag Fastställa tertialrapporten och översända den till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Utbildningsnämndens 
förslag 

Förvaltningens förslag 

2019-06-04 29 av 64 

KS § 144 DnrKS000444/2019-905 

Handlingsplan avseende konsekvenser vid budgetneddragning, 
maj 2019 

Utbildningsnämnden föreslår, p g a det pågående förändringsarbete som 
bedrivs inom socialtjänsten och som syftar till att generera positiva effekter på 
både verksamhet och ekonomi (presenterat särskilt för Kommunstyrelsen 8 
maj 2019), att det prognostiserade underskottet om 6,1 mkr för 2019 ska 
täckas kommunövergripande. Det utbildningsnämnden föreslår är att det 
långsiktiga förändringsarbetet ska få fortgå utan att sätta den i bifogade 
handlingar preciserade och kortsiktiga handlingsplanen i verket. Då 
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej anta den presenterade 
handlingsplanen för 2019 till förmån för det långsiktiga förändringsarbete som 
pågår inom socialtjänsten så måste förnyat krav ställas på utbildningsnämnden 
att inkomma med en handlingsplan inför budgetåret 2020, och efterföljande år, 
som bygger på det förändringsarbete som har presenterats för 
kommunstyrelsen den 8 maj 2019. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-14, med tillhörande bilaga. 
Tjänsteskrivelse från chefen för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand, daterad 
2019-06-03. 

Ta till sig informationen och överlämnar densamma till kommunstyrelsen med 
förslaget att prognostiserat underskott om 6,1 mkr för institutionsvård vuxna, 
HVB-vård barn och unga, familjehemsvård barn och unga samt behovsprövad 
öppenvård barn och unga, ska täckas kommunövergripande. 

1. Det underskott på 6,1 mkr för 2019, som utbildningsnämnden 
prognostiserar, ska täckas kommunövergripande. Allt till förmån för att 
pågående förändringsarbete inom socialtjänsten ska ges möjlighet till 
långsiktigt positiva effekter. 
2. Organisationen inom socialtjänsten ska ge människor i behov av stöd 
individanpassade insatser i ett så tidigt skede som möjligt, placeringar i 
kvinnoboenden ska om möjligt ersättas av placeringar i hyreslägenheter, 
barn/unga ska i första hand placeras i kommunala familjehem, satsningar ska 
göras för att stärka och utveckla ledar- och medarbetarskapet samt en ny 
modell för mål- och resultatstyrning införs under hösten 2019. 
3. Uppdra åt kommunstyrelsens presidium och utbildningsnämndens 
presidium, att löpande stödja och följa förändringsarbetet inom socialtjänsten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



/llJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-06-04 30 av 64 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det underskott på 6,1 mkr för 2019, som utbildningsnämnden 
prognostiserar, ska täckas kommunövergripande. Allt till förmån för att 
pågående förändringsarbete inom socialtjänsten ska ges möjlighet till 
långsiktigt positiva effekter. 

2. Organisationen inom socialtjänsten ska ge människor i behov av stöd 
individanpassade insatser i ett så tidigt skede som möjligt, placeringar i 
kvinnoboenden ska om möjligt ersättas av placeringar i hyreslägenheter, 
barn/unga ska i första hand placeras i kommunala familjehem, satsningar 
ska göras för att stärka och utveckla ledar- och medarbetarskapet samt en 
ny modell för mål- och resultatstyrning införs under hösten 2019. 

3. Uppdra åt kommunstyrelsens presidium och utbildningsnämndens 
presidium, att löpande stödja och följa förändringsarbetet inom 
socialtjänsten. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-06-03 
Handläggare: Fredrik Hedesand 

Dnr: KS 000444/2019 - 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Handlingsplan avseende konsekvenser vid budgetneddragning, maj 
2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta; 

1 (2) 

att det underskott på 6,1 mkr för 2019, som utbildningsnämnden prognostiserar, ska täckas 
kommunövergripande. Allt till förmån för att pågående förändringsarbete inom socialtjänsten 
ska ges möjlighet till långsiktigt positiva effekter. 

att organisationen inom socialtjänsten ska ge människor i behov av stöd, individanpassade 
insatser i ett så tidigt skede som möjligt, placeringar i kvinnoboenden ska om möjligt ersättas 
av placeringar i hyreslägenheter, barn/unga ska i första hand placeras i kommunala familje
hem, satsningar ska göras för att stärka och utveckla ledar- och medarbetarskapet samt en ny 
modell för mål- och resultatstyrning införs under hösten 2019. 

att det uppdras åt kommunstyrelsens presidium och utbildningsnämndens presidium, att 
löpande stödja och följa förändringsarbetet inom socialtjänsten. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden föreslår, p g a det pågående förändringsarbete som bedrivs inom social
tjänsten och som syftar till att generera positiva effekter på både verksamhet och ekonomi 
(presenterat särskilt för Kommunstyrelsen 8 maj 2019), att det prognostiserade underskottet 
om 6,1 mkr för 2019 ska täckas kommunövergripande. Det utbildningsnämnden föreslår är att 
det långsiktiga förändringsarbetet ska få fortgå utan att sätta den i bifogade handlingar preci
serade och kortsiktiga handlingsplanen i verket. 
Då utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej anta den presenterade handlingspla
nen för 2019 till förmån för det långsiktiga förändringsarbete som pågår inom socialtjänsten så 
måste förnyat krav ställas på utbildningsnämnden att inkomma med en handlingsplan inför 
budgetåret 2020, och efterföljande år, som bygger på det förändringsarbete som har presente
rats för kommunstyrelsen den 8 maj 2019. 

Bakgrund 
Utbildningsnämndens presidium var den 17 april 2019 på ett dialogmöte med kommunstyrel
sens arbetsutskott samt kommundirektör, ekonomichef och verksamhetschefer. Vid detta möte 
framkom att nämnden måste ta fram åtgärder gällande redovisade underskott. 
Detta arbete med att ta fram en handlingsplan för innevarande års budgetavvikelse har resul
terat i bilagd handlingsplan, samt beslutet i utbildningsnämnden att framtagen handlingsplan 
ej ska antas som kortsiktig lösning, utan att pågående och för kommunstyrelsen presenterat 
förändringsarbete istället ska få fortgå för att uppnå positiva effekter på lång sikt på både verk
samhet och ekonomi. 

Kommunkontoret 
Fredrik Hedesand, 
Chef Verksamhetsstöd 

# tp 
19052 7\ c:\ ciceron \ dokumentarkiv\ temp\ tjänsteskrivelse hls.doc\ha 



Beslutet ska expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Verksamhetsområdeschefer för Bildning och arbete, samt Barn och skola 
Ekonomichef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse handlingsplan - konsekvenser vid budgetneddragning maj 2019 
Handlingsplan - konsekvenser vid budgetneddragning, maj 2019 

Samråd har skett med: 
Ekonomichef 
Kommundirektör 

2 (2) 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-06-04 31av64 

KS § 145 Dnr KS 000379 /2019 - 905 

Kommunanalys av SKL inför budget 2020 

Förvaltningsledning och politisk ledning har gemensamt enats om att behovet 
av en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation föreligger. SKL 
erbjuder, via sin Analysgrupp, en för detta ändamål efterfrågad analys som 
fördjupar sig i kommunens ekonomiska situation och verksamhetens 
kostnader, samt en bedömning av förutsättningarna kommande fem år. 
Allt görs med utgångspunkt it ex demografiskt indelad befolkningsprognos, 
investeringsplaner, bokslut, budgetdokumentation. 

Tjänsteskrivelse från chef för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilaga. 

1. Till en fast kostnad av 85 tkr inlämna en beställning till SKL:s särskilda 
analysgrupp för genomförandet av en "Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning". 
2. Medel för genomförandet tas ur kommunstyrelsens budgeterade medel 
till förfogande 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till en fast kostnad av 85 tkr inlämna en beställning till SKL:s särskilda 
analysgrupp för genomförandet av en "Analys av kommunens ekonomi 
och ekonomistyrning". 

2. Medel för genomförandet tas ur kommunstyrelsens budgeterade medel 
till förfogande 2019. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-05-06. 
Handläggare: Fredrik Hedesand 

Dnr: KS 000379/2019 - 905 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Till: Kommunstyrelsen 

Kommunanalys av SKL inför budget 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att, till en fast kostnad av 85 tkr, inlämna en beställning till 
SKL:s särskilda analysgrupp för genomförandet av en "Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning". 
Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till förfogande 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsledning och politisk ledning har gemensamt enats om att behovet av en objektiv 
analys av kommunens ekonomiska situation föreligger. SKL erbjuder, via sin Analysgrupp, en 
för detta ändamål efterfrågad analys som fördjupar sig i kommunens ekonomiska situation och 
verksamhetens kostnader, samt en bedömning av förutsättningarna kommande fem år. 

Allt görs med utgångspunkt i tex demografiskt indelad befolkningsprognos, investeringspla
ner, bokslut, budgetdokumentation. 

Bakgrund 
Under processen och arbetet med Budget 2020 har behovet av en oberoende analys av kom
munens ekonomi blivit tydlig. Detta för att ge de politiska partierna ett kompletterande un
derlag till förvaltningens budgetförslag inför slutfasen av budgetprocessen. 

Uppstart av analysen sker genom att SKL under en arbetsdag (10 juni) i mindre grupper inter
vjuar följande grupper: 1) Förvaltningsledning Ekonomi, 2) Verksamhetsområdeschefer, 3) 
Kommunstyrelsen (majoriteten), 4) Kommunstyrelsen (oppositionen), samt eventuellt även 5) 
Verksamhetsekonomer. 
Därefter skickar även SKL ut en enkät till en ytterligare utökad målgrupp med tjänstepersoner 
i förvaltningen. 
SKL insamlar offentligt material och statistik på egen hand. Detta material kompletteras även 
med särskilt efterfrågat material från Båstads kommun (tex efterfrågas underlaget till befolk
ningsprognos, investeringsplaner, etc.). SKL arbetar vidare med analysen under sommarmåna
derna och återkommer med en presentation av slutrapporten vecka 34 (preliminärt satt till 
den 20 augusti). 
Slutrapporten presenteras till de ovan nämnda intervjugrupperna. 

SKL:s analysgrupp har genomfört analyser av 160 kommuner under 18 års tid och har med det 
en metodik, samt en samlad erfarenhet och material. Det gör också att jämförelser sker med 
kommuner med liknande struktur. 



2 (3) 

Aktuellt 
Analysen innehåller följande delar: 

Nulägesanalys av kommunens ekonomi 
Underlag inhämtas från räkenskapssammandrag tidigare år, årsredovisningar, budgetdoku
mentation, m.m. 

• Analys av resultat- och balansräkning över tid och jämförelse med andra kommuner. 
• Analys av investeringsverksamhet över tid och omfattning, finansiering samt jämfö

relse med andra kommuner. 
• Analys av kommunens olika verksamhetsområden genom kostnadsutveckling och 

kommunens kostnader i förhållande till kommunens strukturella förutsättningar. 
• Analys av hur kommunens bolag påverkar kommunens ekonomi. 

Beroende av vad som framkommer av de olika punkterna ovan kan ytterligare fördjupad ana
lys bli aktuell. 

Kommunens ekonomistyrning 
Intervjuer med ledande tjänstepersoner och politiker genomförs för att få en bild av hur eko
nomistyrningen fungerar och hur dessa ser på kommunens ekonomiska förutsättningar. Ex
empel på frågeställningar: 

• Om årsbudgeten och budgetprocessen fungerar som ett styrverktyg. 
• Hur uppföljningen görs och vilka åtgärder som vidtas vid konstaterade avvikelser mel

lan budget och utfall. 
• Om det finns andra formella eller informella styrregler i kommunen. 
• Om det finns en samsyn om kommunens ekonomi mellan de olika partierna, mellan 

kommunstyrelsen och nämnderna, mellan politisk ledning och tjänstepersoner. 

Framtidsanalys av kommunens ekonomi 
Kommunens gällande befolkningsprognos ligger till grund för en framräkning av resursbeho
ven inom de större verksamhetsområdena (inklusive kända statliga reformer). Analysen kant 
ex visa på förväntade volymförändringar och behov av omprioriteringar. 
Framtidsanalysen kommer även att visa hur kommunens samlade ekonomi kan förväntas ut
vecklas för minst fem år framåt. 

Sammanfattande iakttagelser. bedömningar och förslag 
SKL sammanfattar gjorda analyser och iakttagelser. SKL presenterar, med analysen som grund, 
ett förslag till en övergripande ekonomisk strategi för kommunen. SKL presenterar även ideer 
till hur ett eventuellt förändringsarbete skulle kunna påbörjas. 

Presentation av Analysgruppens analysarbete 
Analysarbetet presenteras muntligt för ovan nämnda grupper. Skriftlig dokumentation sker 
genom en sammanställd Powerpoint-fil. 

Då analysen som Båstads kommun beställer kommer att genomföras under perioden juni
augusti 2019 innebär detta att jämförelsen med andra kommuner kommer att baseras på 2018 
års siffror. 

Kommunen utser en kontaktperson för utlämnandet av eventuella kompletterande uppgifter. P 
g a sommarmånader och semestrar när analysen genomförs så lämnar förvaltningen ett 
schema till SKL:s Analysgrupp. 
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Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Analysens genomförande sker till en fast kostnad om 85 tkr. 
Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till förfogande 2019. 

Fredrik Hedesand, 
ChefVerksamhetsstöd, Kommunkontoret 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Sveriges Kommuner och Landsting, Att: Peter Sjöquist, 118 82 Stockholm 
Ekonomichef 
Kommunens ledningsgrupp 

Bilaga till tjänsteskrivelsen: 
KF och KS budgeterade medel till förfogande 2019 

Samråd har skett med: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

Protokollsanteckning 

2019-06-04 32 av 64 

KS § 146 DnrKS000414/2019-906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 
investerings budgeten VA för 2019. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, daterad 2019-05-10, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2019 
godkänns. 

Bo Wendt (BP) : Mer noggrann precisering förväntas i framtiden. 

Ordföranden föreslår därefter att detta yrkande ändras till en 
protokollsanteckning. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förvaltningens förslag till omfördelning i investerings budget VA för 2019 
godkänns. 

Mer noggrann precisering förväntas i framtiden. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Kommunstyrelsen 

KS § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000602/2018 - 200 

Köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 

Sida 

33 av 64 

Beskrivning av ärendet Den 15 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal om 
markoption med 2M2 Group i Båstad AB för att skapa utrymme för båda parter 
att bereda förutsättningarna att överlåta en verksamhetstomt till bolaget. 
Under optionstiden har bolaget vidare utvärderat projektet och dess 
förutsättningar samt sökt bygglov. Kommunen å sin del har under optionstiden 
genomfört en ändring av gällande detaljplan avseende den lokalgata som 
tidigare belastade projektets genomförbarhet. Ett förslag till köpeavtal har 
upprättats för att möjliggöra överlåtelse av ca 7 200 kvm av kommunens 
fastighet Hemmeslöv 5:9. För markområdet erlägger köparen 225 kronor/kvm. 
Tillträdet styrs av att köpeskilling erläggs och att bygglov erhålls. Köpets 
fullbordan är avgjort att påbörjad detaljplan vinner laga kraft, att fastighets 
bildning kan genomföras samt att köparen påbörjar byggnation senast den 1 
maj 2020. 2M2 Group i Båstad AB bildades 2005 och verksamheten består i 
huvudsak av försäljning, import och export, egendesign och produktion varor 
av inredning, utomhusrelaterade trädgårdsartiklar och golv. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2019-05-21, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Upprättat förslag till köpeavtal godkänns, varigenom 2M2 Group i Båstad AB 
förvärvar del av Hemmeslöv 5:9. 

Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till köpeavtal godkänns, varigenom 2M2 Group i Båstad AB 
förvärvar del av Hemmeslöv 5:9. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-21. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till köpe
avtal varigenom 2M2 Group i Båstad AB förvärvar del av Hemmeslöv 5:9. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal om markoption med 
2M2 Group i Båstad AB för att skapa utrymme för båda parter att bereda förutsättningarna att 
överlåta en verksamhetstomt till bolaget. 
Under optionstiden har bolaget vidare utvärderat projektet och dess förutsättningar samt sökt 
bygglov. Kommunen å sin del har under optionstiden genomfört en ändring av gällande detalj
plan avseende den lokalgata som tidigare belastade projektets genomförbarhet. 
Ett förslag till köpeavtal har upprättats för att möjliggöra överlåtelse av ca 7 200 kvm av kom
munens fastighet Hemmeslöv 5:9. För markområdet erlägger köparen 225 kronor/kvm. Till
trädet styrs av att köpeskilling erläggs och att bygglov erhålls. Köpets fullbordan är avgjort att 
påbörjad detaljplan vinner laga kraft, att fastighetsbildning kan genomföras samt att köparen 
påbörjar byggnation senast den 1 maj 2020. 
2M2 Group i Båstad AB bildades 2005 och verksamheten består i huvudsak av försäljning, im
port och export, egendesign och produktion varor av inredning, utomhusrelaterade trädgårds
artiklar och golv. 

Bakgrund 
Det detaljplanearbete som initierades i samband med godkännande av föregående option är nu 
i slutfas och köparen har uppfyllt de villkor som avtalats om i ingånget optionsavtal. Båstads 
kommun i egenskap av säljare ska således upprätta köpeavtal för överlåtelse av berört mark
område. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Köparens verksamhet växer successivt och etableringen tillför området ny byggnation som 
tillsammans med Beslag Designs etablering på granntomten skapar en helhet i fråga om volym, 
placering och utformning av byggnader. Båda företagen använder samma arkitekt och delar 
samma ambition att skapa en tilltalande exponeringsyta mot Inre kustvägen. 

Köparen avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva för
säljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen beräknas initialt 
sysselsätta 25 personer för att succesivt öka. 

""~''"""'"""""''~"""""' ' '"'~ f 
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Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga för verksamheten kända konsekvenser. 

Ekonomi 
Försäljning av mark genererar en intäkt till kommunen om ca 1,6 mkr. Intäkten förväntas kvar
tal 3 2019, när fastighets bildning genomförts. 
Kommunen bekostar fastighetbildning och planläggning. Dessa kostnader belastar exploate
ringsprojekt 8001 under 2019. Köparen övertar med grund i ändrad detaljplan ansvar och 
kostnader för iordningställande av tillfart med tillhörande belysning. 
Med tomtförsäljningen följer åtgärd på befintligt dagvattennät om ca 200 tkr. Dagvattenan
slutningen till tomten har anlagts i samband med Inre kustvägens tillkomst och fungerar inte i 
nuvarande utformning. Kostnaden får åtgärd belastar Va-konto 5021. 

Beslutet ska expedieras till: 
2M2 Group i Båstad AB, Carsten Johansen 
NSVA, Lina Falk 
NSVA, Fredrik Jönsson 
Södra Hallands kraft AB, Christian Åkesson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med NSVA, Avdelningen för samhällsbyggnad och Södra Hallands kraft 
AB. 



IJil BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2019-06-04 

KS § 148 Dnr KS 000545/2014 - 600 

Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och 
grundskoleorganisationen 

34 av 64 

Båstads kommun har flera pågående och kommande byggprojekt inom 
området Barn och skola. Flera av dessa är en följd av att förskole- och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun är beslutad för 
att säkerställa en hållbar skolorganisation. Beslutet togs i Kommunfullmäktige 
den 2019-03-27. Bland annat pågår ombyggnad och projektering för 
nybyggnad på Förslövs skola, planering för ny skola i Västra Karup och 
utredning kring Strandängsskolans disponering och fördelning. Med en politisk 
styrgrupp får det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar stöd och 
inriktning. Bland annat underlag inför beslut av de olika faserna i 
investeringsprocessen avseende ide- och förstudie, programhandlingar, 
projektering och genomförande. Styrgruppen får också löpande redovisning 
och uppföljning av beslutade fastighetsinvesteringar avseende status, tidplan, 
ekonomi och funktion. Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att inrätta en 
styrgrupp för fastighetsinvesteringar i skolorganisationen. Det beslutet 
upphävs då en ny mandatperiod har börjat med nya ledamöter i nämnderna. 

Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2019-05-06. 

1. En politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 
10 miljoner inom för- och grundskoleorganisationen. 
2. Politiskt består styrgruppen av ordförande, l:e och 2:e vice ordföranden 
från kommunstyrelsen och Susanne Jung (M), Mats Lundberg (L) och 
Uno Johansson (C) från utbildningsnämnden. 
3. Styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat 
avseende ekonomi, tidplan och funktion. 
4. Styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitet inom beslutad budget av 
kommunfullmäktige. 
5. Beslut i kommunstyrelsen"§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida 
investeringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområde" upphävs. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Gl] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

2019-06-04 35 av 64 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. En politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 
10 miljoner inom för- och grundskoleorganisationen. 

2. Politiskt består styrgruppen av ordförande, l:e och 2:e vice ordföranden 
från kommunstyrelsen och Susanne }ung (M), Mats Lundberg (L) och 
Uno Johansson (C) från utbildningsnämnden. 

3. Styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat 
avseende ekonomi, tidplan och funktion. 

4. Styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitet inom beslutad budget 
av kommunfullmäktige. 

5. Beslut i kommunstyrelsen"§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida 
investeringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområde" upphävs. 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-06 
Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000028/2018 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1 (2) 

att en politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 10 miljoner inom 
för- och grundskoleorganisationen. 

att politiskt består styrgruppen av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden från Kommunsty
relsen och från Utbildningsnämnden. 

att styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, 
tidplan och funktion. 

att styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av fastighetsinvesteringar
nas omfattning och kvalitet inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 

att beslut i kommunstyrelsen"§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens ansvarsområde" upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har flera pågående och kommande byggprojekt inom området Barn och 
skola. Flera av dessa är en följd av att förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun är beslutad för att säkerställa en hållbar skolorganisation. Beslutet 
togs i Kommunfullmäktige den 2019-03-27. Bland annat pågår ombyggnad och projektering 
för nybyggnad på Förslövs skola, planering för ny skola i Västra Karup och utredning kring 
Strandängsskolans disponering och fördelning. 

Med en politisk styrgrupp får det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar stöd och inrikt
ning. Bland annat underlag inför beslut av de olika faserna i investeringsprocessen avseende 
ide- och förstudie, programhandlingar, projektering och genomförande. 
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvestering
ar avseende status, tidplan, ekonomi och funktion. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att inrätta en styrgrupp för fastighetsinvesteringar i 
skolorganisationen. Det beslutet upphävs då en ny mandatperiod har börjat med nya ledamö
ter i nämnderna. 

Bakgrund 
Utredning för att ta fram en skolorganisation för en tidsenlig och likvärdig utbildning har på
gått under flera år. Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-12 om en likvärdig förskole-och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun 2019-2023. 

Förslaget som antogs innebär bland annat nybyggnation av F-6 skolor i Förslöv och Västra 
Karup, ny struktur för grundskolan i Båstad samt nya förskolor i Västra Karup och Båstad. 



2 (2) 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp 
till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6. 
2018-04-04 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för framtida investe
ringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. 

Styrgruppen har följt projektet fram tills det att den upplöstes i samband med att Båstads 
kommun fick ett nytt styre i september 2018. För att försäkra att behovet av fastighetsinveste
ringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred politisk förankring, behövs en poli
tisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar i skolorganisationen. 

Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetsstrateg som blir projektsamordnare som 
organiserar och planerar styrgruppens möten. Fastighetsinvesteringarna planeras in i budget
processen och beslutas i olika faser. 
Fasernas är ide'- förstudiefas, programfas, projekteringsfas och genomförandefas. 

Syfte 
Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 

Mandat 
Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av fastighetsinvesteringarnas om
fattning och kvalitet inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 

Tidplan 
Styrgruppen träffas regelbundet och sammankallas vid behov i de olika faserna för projekten. 

Sammansättning 
Styrgruppen består av: 
Ordförande, l:e vice och 2:e vice ordförande från Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden. 
Byggprojektledare, Skolchef, Teknik och servicechef och representant från verksamheten ex 
rektor. 

Byggprojektledaren är föredragande. 

Ekonomi 
Styrgruppens arbete sker inom kommunstyrelsens ram. 

Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 



[l1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 36 av 64 

KS § 149 Dnr KS 000383/2019 - 380 

Sponsoravtal för utegym vid Malen 

Beskrivning av ärendet Malens utegym, beläget i Malenskogen vid Malen badet, har varit i behov av 
uppgradering sedan en tid tillbaka. Efter en besiktning av utegymmet hösten 
2018 togs beslut om att samtliga redskap måste tas bort för att inte riskera att 
utrustningen skall orsaka skada på användare av utegymmet. Utegymmet skall 
nu rustas upp med modern utrustning som uppfyller dagens krav på säkerhet 
och funktion. Den strategiska placeringen av utegymmet med närhet till 
motionsslingor, utebad, strand och skog medför att utegymmet är mycket 
frekvent använt av både boende i kommunen och besökare. Önskemål finns 
från näringsidkare att utöka antalet redskap och höja standarden på 
utegymmet utöver vad kommunen normalt installerar. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilagor. 

1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns. 
2. Teknik- och servicechef får i uppdrag att underteckna Sponsoravtal 
och returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns. 

2. Teknik- och servicechef får i uppdrag att underteckna Sponsoravtal och 
returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000383/2019 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Layout (Bilaga 1) 
Sponsoravtal (Bilaga 2) 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunjurist 

Tjänsteskrivelse 

Sponsoravtal för utegym vid Malen i Båstad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns. Teknik- och Servicechef får i uppdrag att 
underteckna Sponsoravtal och returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Malens utegym, beläget i Malenskogen vid Malenbadet, har varit i behov av uppgradering 
sedan en tid tillbaka. Efter en besiktning av utegymmet hösten 2018 togs beslut om att 
samtliga redskap måste tas bort för att inte riskera att utrustningen skall orsaka skada på 
användare av utegymmet. Utegymmet skall nu rustas upp med modern utrustning som 
uppfyller dagens krav på säkerhet och funktion. Den strategiska placeringen av utegymmet 
med närhet till motionsslingor, ute bad, strand och skog medför att utegymmet är mycket 
frekvent använt av både boende i kommunen och besökare. Önskemål finns från näringsidkare 
att utöka antalet redskap och höja standarden på utegymmet utöver vad kommunen normalt 
installerar. 

Bakgrund 
Efter en besiktning av utegymmet hösten 2018 togs beslut om att samtliga redskap måste tas 
bort för att inte riskera att utrustningen skall orsaka skada på användare av utegymmet. Olika 
typer av utegym som kan ersätta det gamla på samma plats har analyserats och diskuterats 
inom organisationen samt i Familjen Helsingborgs nätverk för fritidschefer. Det bästa valet för 
vår utsatta, havsnära miljö innebär en statushöjning men överskrider vår budget på 200 tkr. 

Tidplan 
Montage av det nya utegymmet beräknas ske i juni 2019. 
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Ekonomi 
I investeringsramen Ram fri tidsanläggningar är det avsatt 200 tkr för detta projekt 2019. 

T 11 ota rnstna df" . 1 b "k '11350 000 1 or pro1e <tet era nas tr <ruta n sponsorer: 
Kostnad 

Utrustning 233 000 

Montage av leverantör 58 000 

Markbearbetning/besiktning 30 000 

Summa 321000 

Utöver detta sponsoravtal har även överenskommelse skett om utförande av montage, som 
k k d d 0 al. Kostnaden blir då med sponsorer: ommer att s e un er overmseen e av var egen person 

Kostnad 

Utrustning 143 000 

Montage 10 000 

Markbearbetning/besiktning 30 000 

Summa 183 000 

Båstad 2019-05-06 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 



IJTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 150 Dnr KS 000739/2018 - 350 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115) 

37 av 64 

Beskrivning av ärendet En helhetssyn på Köpmansgatans utformning har genomförts under våren för 
att försöka få till en så tilltalande och ekonomiskt försvarbar utformning som 
möjligt, som fortfarande godkänns av Trafikverket som är projektledare för 
ombyggnadsprojektet. Samtliga extra kostnader för extra insatser utöver 
trafiksäkerhet tas av Båstads Kommun. Detaljerat ritningsunderlag för 
projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras i 
bilaga 1. De stora förändringarna sedan tidigare förslag är följande: 

Underlag till beslutet 

• Den dubbelriktade cykelvägen +gångbana på norra sidan mellan 
Agardhsgatan och Havs badsvägen utformas enligt följande: cykelbana i asfalt, 
gångbana i 350x175 mm plattor i tvärsledd, längsledd över korsningar som 
samtliga blir upphöjda. 
• Södra sidan byggs om med 350xl 75 mm plattor och några träd mellan 
Fridhemsvägen och Korrödsvägen. Ingen åtgärd vid korsning med 
Fri! uftsvägen. 
•Två rader smågatsten längst ut på den 6,9 meter breda gatan, på bägge sidor 
längs de ombyggda sträckorna. 
• Rak kantsten längs hela de ombyggda sträckorna. 
• Fridhemsvägen byggs om med alle och GC-väg på östra sidan. 
• Upphöjt övergångsställe med cykelöverfart även vid Havs badsvägen, vilket 
innebär att känslan av "Båstad centrum" börjar där. 
• Busshållplatser vid Kungs bergsvägen flyttas 70 meter österut till Malens 
torg/Stationsterassen, utförs upphöjda och handikappvänliga. 
Sedan tidigare ingår följande i projektet: 
• Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är 
estetiskt tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre 
parkeringsytor vid korsningen försvinner och ersätts med parkeringar längs 
Fridhemsvägen. 
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är nu fastställd. 
• Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
• Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan 
Agardhsgatan och Havs badsvägen, där cyklister har företräde i korsningarna. 
• Flytt av övergångsställen vid Kungsbergsvägen, Havs badsvägen, 
Korrödsvägen och Rivieravägen samt upphöjning av övergångsställen vid 
Kungs bergsvägen och begravningsbyrån(flyttat från Korrödsvägen). 

Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilagor. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IT1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2019-06-04 38 av 64 

Fastighets- och fri tidschef Hans Paganus föredrar ärendet. 

1. Godkänna medfinansiering av projektet både avseende trafiksäkerhet och 
utformning, med 5 Mkr 2019 (i enlighet med tidigare beslut) samt 10 Mkr 
2020. 
2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras enligt 
ordinarie investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt utökas med 
50 000 kr/år för utökat skötselbehov. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna Medfinansieringsavtal - Lv 115 genom Båstad tätort, 
Uppdragsnummer 15577 och returnera detsamma till Trafikverket. 

Birgitte Dahlin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna medfinansiering av projektet både avseende trafiksäkerhet och 
utformning, med 5 Mkr 2019 (i enlighet med tidigare beslut) samt 10 Mkr 
2020. 

2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras 
enligt ordinarie investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt 
utökas med SO 000 kr/år för utökat skötselbehov. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna Medfinansieringsavtal - Lv 115 genom Båstad tätort, 
Uppdragsnummer 15577 och returnera detsamma till Trafikverket. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr:KS000739/2018 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115, reviderad 20190506 (bilaga 1) 
Medfinansieringsavtal - Lv 115 genom Båstad tätort, Uppdragsnummer 15577 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen 
Stadsarkitekt 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115), reviderad 20190506 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet både avseende 
trafiksäkerhet och utformning, med 5 Mkr 2019(i enlighet med tidigare beslut) samt 10 
Mkr 2020. 

2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras enligt ordinarie 
investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt utökas med 50 000 kr/år för 
utökat skötselbehov. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 
Medfinansieringsavtal- Lv 115 genom Båstad tätort, Uppdragsnummer 15577 och 
returnera detsamma till Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
En helhetssyn på Köpmansgatans utformning har genomförts under våren för att försöka få till 
en så tilltalande och ekonomiskt försvarbar utformning som möjligt, som fortfarande godkänns 
av Trafikverket som är projektledare för ombyggnadsprojektet. Samtliga extra kostnader för 
extra insatser utöver trafiksäkerhet tas av Båstads Kommun. Detaljerat ritningsunderlag för 
projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras i bilaga 1. De stora 
förändringarna sedan tidigare förslag är följande: 

• Den dubbelriktade cykelvägen +gångbana på norra sidan mellan Agardhsgatan och 
Havs badsvägen utformas enligt följande: cykelbana i asfalt, gångbana i 350x175 mm 
plattor i tvärsledd, längsledd över korsningar som samtliga blir upphöjda. 

• Södra sidan byggs om med 350x175 mm plattor och några träd mellan Fridhemsvägen 
och Korrödsvägen. Ingen åtgärd vid korsning med Friluftsvägen. 

• Två rader smågatsten längst ut på den 6, 9 meter breda gatan, på bägge sidor längs de 
ombyggda sträckorna. 

• Rak kantsten längs hela de ombyggda sträckorna. 
• Fridhemsvägen byggs om med alle och GC-väg på östra sidan. 



2 (2) 

• Upphöjt övergångsställe med cykelöverfart även vid Havs badsvägen, vilket innebär att 
känslan av "Båstad centrum" börjar där. 

• Busshållplatser vid Kungsbergsvägen flyttas 70 meter österut till Malens 
torg/Stationsterassen, utförs upphöjda och handikappvänliga. 

Sedan tidigare ingår följande i projektet: 
• Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är estetiskt 

tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre parkeringsytor vid korsningen 
försvinner och ersätts med parkeringar längs Fridhemsvägen. 
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är nu fastställd. 

• Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
• Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan 

och Havs badsvägen, där cyklister har företräde i korsningarna. 
• Flytt av övergångsställen vid Kungs bergsvägen, Havs badsvägen, Korrödsvägen och 

Rivieravägen samt upphöjning av övergångsställen vid Kungs bergsvägen och 
begravningsbyrån(flyttat från Korrödsvägen). 

Bakgrund 
Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. 
Åtgärderna grundar sig delvis på en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads 
Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn av 
övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 

Tidplan 
Byggnadsarbeten beräknas starta i september 2019 och avslutas senast 31 maj 2020. 

Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till 25 Mkr. Båstads kommun har budgeterat 5 Mkr 2019 
för detta projekt. Trafikverket står för 10 Mkr av investeringskostnaden. Resterande kostnader 
på 10 Mkr kräver utrymme i investeringsbudgeten för 2020. 
Ökad driftkostnad för skötsel av träd och plattsättning beräknas till 50 000 kr /år. 

Båstad 2019-05-06 

Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 151 Dnr KS 000391/2019 - 350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor 
i Båstads kommun 

39 av 64 

Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 
viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgifts belägga 
parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Propositionsordning 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, daterad 
2019-05-06, med tillhörande bilaga. 

Trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 och 6 
i ärendet, bifalls. 

Bo Wendt (BP): Avslag på höjning av parkeringsavgifterna till 35 kr/h i 
Badhusparken samt höjning i Båstad hamn till 20 kr/h. Avslag även på 30 kr/h 
på Torekovs stora parkering i Torekovs hamn. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet 
mot Bo Wendts yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit 
arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

JA - Bifall till arbetsutskottets förslag. 
NEJ - Bifall till Bo Wendts yrkande. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatu m 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

2019-06-04 

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Ulf Jiewertz (M) X 

Gösta Sandgren (M) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Birgitte Dahlin [L) X 

Bo Wendt (BP) X 

Inge Henriksson (BP) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Uno Johansson (C) X 

Jonas Nilsson [MP) X 

Claes Sjögren (BP) X 

Ordf. Johan Olsson Swanstein (M) X 

Summa: 9 4 

Ordföranden finner därmed att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 och 6 
i ärendet, bifalls. 

Sida 

40 av 64 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Jill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 41av64 

KS § 152 Dnr KS 000619/2017 - 350 

Ställ platser för husbilar och husvagnar -Återremiss 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet har väckt ett ärende om att man bör se över möjlighet till 
ställplatser för husbilar och husvagnar. Centerpartiet vill att kommunen 
undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser i tex. Båstad och Torekov. Kommunfullmäktige återremitterade 
aktuellt ärende den 22 maj 2019, med uppdrag att komplettera ärendet med 
bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering samt 
se över eventuellt behov av upphandling. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-05-24. 

Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark 
till en privat aktör för att tillhandahålla ställ platser för husbilar under 2019 på 
Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 

Park- och gatuchef Marie Eriksson och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Uno Johansson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Bo Wendt (BP): Avslag. 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark 
till en privat aktör för att tillhandahålla ställ platser för husbilar under 2019 på 
Prästliden enligt bifogad kartbilaga. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 153 Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun -Återremiss 

42 av 64 

Beskrivning av ärendet 2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en 
revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, som 2017-01-10 upphävde åtta av 
paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. De 
paragrafer som helt eller delvis upphävdes av länsstyrelsen är: 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Föredragande 

Notering 

Yrkande 

• 2 §Föreskrifternas innehåll och tillämpning 
• 12 § Högtalarutsändning 
• 16 a §Ridning, cykling motorfordonstrafik mm 
• 20 §Hundar 
• 21 §Adressnummerskylt 
• 22 §Eldning 

Förslaget till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter återremitterades 
vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 för förtydligande kring 
punkterna 12 (insamling av pengar), 15 (ridning) och 20 (hundar). 
Förvaltningens förslag är att förtydligande av punkt 12 görs vid en ytterligare 
revidering för att kunna utredas vidare. Förslag att tillåta ridning (15 §) från 
Ingas väg i Hemmeslöv fram till gränsen till Laholms kommun utgår under vissa 
tidpunkter utgår. Tillåtet hundbad (20 §) utökas med ett ytterligare område i 
Torekov enligt bilaga D. Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga 
innehåller förslag till en revidering enligt återremissen av de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i sin helhet. 

Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-06-03, 
med tillhörande bilaga. 

Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 
kommun godkänns i enlighet med bilaga 1. 

Park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 

Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Bo Wendt (BP): Ridning på stranden ska vara förbjuden mellan 15 april och 
15 oktober enligt ett tidigare beslut i kommunstyrelsen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



illJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 

Beslut 

2019-06-04 43 av 64 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag från arbetsutskottet mot 
Bo Wendts yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets 
förslag. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Båstads kommun godkänns i enlighet med bilaga 1. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 44 av64 

KS § 154 Dnr KS 000443 /2019 - 900 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2020-2022 

Beskrivning av ärendet Enligt Kommunallagen ska fullmäktige besluta om mål och riktlinjer för 
kommunens verksamheter. Målen utgår ifrån kommunens vision, det politiska 
programmet för mandatperioden, omvärldsanalysen och de egna 
utmaningarna. Förslaget innehåller nio fullmäktigemål med fokus på fyra 
områden. Måluppfyllelsen kommer att mätas med ett antal fördefinierade 
indikatorer. Beslutet om indikatorerna ska fattas av KF under hösten 2019. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, daterad 2019-06-04, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Följande inriktningsmål ska gälla för kommunkoncernen under perioden 
2020 - 2022: 

Föredragande 

Yrkande 

Fokusområde Medborgaren 
Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 
Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 
Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling 
Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 
Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och 
har ett gott företagsklimat. 
Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren 
Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Fokusområde Hållbar ekonomi 
Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. 

Kommundirektör Erik Lidberg och kommunstyrelsens ordförande Johan 
Olsson Swanstein (M) föredrar ärendet. 

Birgitte Dahlin (L) och Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 45 av 64 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Följandeinriktningsmål ska gälla för kommunkoncernen under perioden 
2020 - 2022: 

Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap 
och har ett gott företagsklimat. 

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar 
klimatsmart för ett hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

2019-06-04 46 av 64 

KS § 155 Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokratiutveckling i Båstads kommun 

Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att bevaka 
utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt för 
åtgärder inom områdena. Presidiet har utarbetat ett första program med 
aktiviteter som kan stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads 
kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna 
nyinflyttande och öka samverkan med den ideburna sektorn. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, daterad 2019-05-08, med 
tillhörande bilaga. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd 
under kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till 
reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. 
2. Uppdrags beskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig 
beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen 
tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande 
styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas 
med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut 
i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen 
kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja 
åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige 
senast den 18 december 2019. 
5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande 
av dialogmöten. 
6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. 
Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemanget. 
7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. 
Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för 
oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas 
kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemangen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Notering 

Beslut 

2019-06-04 47 av 64 

Bjärepartiet avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under 
kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till 
reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

2. Uppdrags beskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig 
beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att 
beredningen tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande 
styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska 
samrådas med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen 
kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och 
främja åsikts bildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige senast den 18 december 2019. 

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande 
av dialogmöten. 

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. 
Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att 
genomföra evenemanget. 

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. 
Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för 
oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas 
kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemangen. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



rTIJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000299/2018 - 600 

Svar på motion - Ny förskola i Grevie 

Sida 

48 av 64 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige den 28 februari 
2018 om att planera för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. I 
motionen hänvisar Centerpartiet till att det på kort sikt saknades 
förskoleplatser i Grevie/Västra Karup. På lång sikt kommer det att behövas fler 
platser för tillkommande barn. Centerpartiet ger också förslag på platser där 
nya förskola kan byggas. 2018-12-19 togs beslut i Kommunfullmäktige om en 
Likvärdig förskole- och grundskolestruktur i Båstads kommun. I beslutet står 
följande vad gäller Backabyns förskola i Grevie: "Backabyns förskola har under 
hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilationen har blivit 
åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar 
och saknar hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. 
Förskolan har plats för 34 barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler 
som uppfyller tillgänglighetskraven kommer att behövas framöver." Visserligen 
är nuvarande förskola inte helt optimal, men har nyligen renoverats, vilket 
innebär att den kan användas ytterligare ett antal år. I nuläget föreligger inte 
behov av fler platser utifrån födelsetalen 2014-2018 och inte heller beräknas 
någon större utbyggnad i Grevie. Därför bedöms det inte vara aktuellt med en 
ny förskola i Grevie de närmsta åren. Vi följer befolkningsprognosen och 
utvecklingen i Grevie årligen för att bevaka tillväxten på orten. Förvaltningen 
kommer att aktualisera frågan när behov uppstår. 

Underlag till beslutet Protokoll från utbildningsnämnden 2019-05-14. 

Förvaltningens och 
utbildningsnämndens 

Tjänsteskrivelse från biträdande skolchef Margaretha Ekelund-Svensson, 
daterad 2019-05-06. 

förslag Motionen avslås. 

Yrkanden Uno Johansson (C): Bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Beslut 

Reservation 

Thomas Nerd (S): Bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit utbildningsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Motionen avslås. 

Mot beslutet, till förmån för det yrkande som avslogs, reserverar sig 
Uno Johansson (C). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2019-06-04 49 av 64 

KS § 157 Dnr KS 001064/2017 - 300 

Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

2017-10-09 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
möjliggöra gångförbindelser i Vistorp, Förslöv. Föreslaget gångstråk ger en 
bra förbindelselänk till den nya stationen och har förutsättningar för att bli ett 
populärt gångstråk. All mark där nya stigar ska anläggas ligger på kommunal 
marlc Befintliga stigar ligger delvis på privat mark. Medel kan tillsättas i 
investerings budgeten för Ram Fritidsanläggningar, förslagsvis 2020 för att 
genomföra detta förslag. Kostnaden beräknas till 250 000 kr för att uppföra 
ett gångstråk med led markeringar och informationstavlor. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-25. 

l. Medborgarförslaget bifalls. 
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att 
få med förslaget i 2020 års investerings budget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

l. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att 
få med förslaget i 2020 års investerings budget. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000127 /2017 - 500 

Svar på medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på 
industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden 

Sida 

50 av 64 

Beskrivning av ärendet 2017-02-02 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ger NSR i uppdrag att uppföra en modern återvinningsstation på 
industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt i Bokesliden. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att 
återvinningscentralen ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om 
stationen i Förslöv (Dnr: KS 000770 /2012). Med anledning av att beslut redan 
har fattats i ärendet föreslås medborgarförslaget avskrivas från vidare 
behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-25. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 000127 /2017 - 500 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriom
rådet Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden 

Förslag till beslut 

Avskrivs från vidare behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-02-02 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen ger NSR i 
uppdrag att uppföra en modern återvinningsstation på industriområdet Vistorp i Förslöv al
ternativt i Bokesliden. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommun
fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återvinningscentralen ska placeras på Bokesli
den/Killerödsvägen norr om stationen i Förslöv (Dnr: KS 000770/2012). Med anledning av att 
beslut redan har fattats i ärendet föreslås medborgarförslaget avskrivas från vidare behand
ling. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-02-02. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

19042 5 \ c:\ ciceron\ dokumentarkiv\ temp\ tjänsteskrivelse hls.doc\ha 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000527 /2017 - 600 

Svar på medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 

Sida 

51av64 

Beskrivning av ärendet 2017-05-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
kommunen under 24 månader subventionerar lönebidragsanställningar och 
andra typer av statliga lönesubventioner med 20 % av lönekostnaden till 
arbetsgivare som anställer subventions berättigade kommuninvånare. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige. De ekonomiska konsekvenserna av medborgarförslaget är 
svår att bedöma utan att göra en grundlig utredning av frågan. Även principen 
om kommunen kan eller bör subventionera lönebidragsanställningar i 
organisationer utom kommunen bör utredas. Frågeställningen som 
kommunfullmäktige bör behandla är huruvida medborgarförslaget ska 
utredas eller ej. Bedömningen är att medborgarförslaget ej bör utredas 
och ska därmed avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-25. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-25. 
Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000527 /2017 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 
• • 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2017-05-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen under 24 
månader subventionerar lönebidragsanställningar och andra typer av statliga lönesubvention
er med 20 % av lönekostnaden till arbetsgivare som anställer subventionsberättigade kommu
ninvånare. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 

De ekonomiska konsekvenserna av medborgarförslaget är svår att bedöma utan att göra en 
grundlig utredning av frågan. Även principen om kommunen kan eller bör subventionera löne
bidragsanställningar i organisationer utom kommunen bör utredas. Frågeställningen som 
kommunfullmäktige bör behandla är huruvida medborgarförslaget ska utredas eller ej. 

Bedömning är att medborgarförslaget ej bör utredas och ska därmed avslås. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till : 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-05-10. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 
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rTiJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 52 av 64 

KS § 160 Dnr KS 001088/2017 - 380 

Svar på medborgarförslag - Ändra tidsperioden för hundars 
vistelseförbud på stranden vid Malen 

Beskrivning av ärendet 2017-10-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
tidsperioden för hundarnas vistelseförbud på stranden vid Malen ändras från 6 
månader till 4 månader. När medborgarförslaget godkändes beslutade 
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 2019-03-21, föreslog 
kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen om ändringar i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun (Dnr: KS 
001135/2016). Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2019-04-10. I 
förslaget till beslut står att hundar inte får vistas på stranden vid Malen från 
och med den 1/5 - 15/9 (fyra och en halv månader). Mot bakgrund av att frågan 
behandlats i ärendet om revidering av lokala ordningsföreskrifter föreslås 
medborgarförslaget vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-25. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses vara besvarat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-25. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001088/2017 - 380 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Ändra tidsperioden för hundars vistelse
förbud på stranden vid Malen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-10-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att tidsperioden för 
hundarnas vistelseförbud på stranden vid Malen ändras från 6 månader till 4 månader. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 

1 (1) 

2019-03-21, föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen om ändringar i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun (Dnr: KS001135/2016). Ärendet 
återremitterades i kommunstyrelsen 2019-04-10. I förslaget till beslut står att hundar inte får 
vistas på stranden vid Malen från och med den 1/5 - 15/9 (fyra och en halv månader). Mot 
bakgrund av att frågan behandlats i ärendet om revidering av lokala ordningsföreskrifter före
slås medborgarförslaget vara besvarad. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-13. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

190425\ c:\ ciceron\ dokumenta rkiv\ temp\ tjänsteskr ivelse h ls.doc\ ha 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 001326/2017 - 380 

Svar på medborgarförslag - Övergångslösning för den 
gamla banvallen 

Sida 

53 av 64 

Beskrivning av ärendet 2017-12-01 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det 
möjliggörs för gående att nyttja den gamla banvallen på de sträckor där en 
ombyggnad till gång- och cykelväg kommer att dröja. När medborgarförslaget 
godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 
Den 2018-12-05 beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle få i 
uppdrag att utveckla banvallen till en gång- cykel- och rekreationsled (Dnr: 
KS000099 /2017). Mer exakt sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen, Norra 
Grevie och Önnarpsvägen, Valdebäcksvägen och Vistorpsvägen, Vistorpsvägen 
och Mercurivägen och mellan Mercurivägen och Viarps byaväg. Mot denna 
bakgrund förslås medborgarförslaget vara besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
2. Förvaltningen ska vara klar med uppdraget senast år 2020. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

2. Förvaltningen ska vara klar med uppdraget senast år 2020. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001326/2017 - 380 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-12-01 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det möjliggörs för 
gående att nyttja den gamla banvallen på de sträckor där en ombyggnad till gång- och cykelväg 
kommer att dröja. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att dele
gera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäk
tige. 

Den 2018-12-05 beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle få i uppdrag att utveckla 
banvallen till en gång- cykel- och rekreationsled (Dnr: KS000099 /2017). Mer exakt sträckan 
mellan Entre Båstad och Lyavägen, Norra Grevie och Önnarpsvägen, Valdebäcksvägen och 
Vistorpsvägen, Vistorpsvägen och Mercurivägen och mellan Mercurivägen och Viarps byaväg. 
Mot denna bakgrund förslås medborgarförslaget vara besvarad. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-12-01. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000568/2018 - 200 

Svar på medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma 

Sida 

54 av 64 

Beskrivning av ärendet 2018-06-08 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Bjäres vägrenar berikas med frösådd av blomsterblandning, pollen och nektar. 
När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige. Även om förslagsställarens intentioner är goda så föreslår 
förvaltningen att medborgarförslaget avskrivs då vägarna i förslaget inte är 
kommunala och äger kommunen inte beslutanderätt över dem. Ansvaret ligger 
istället under Trafikverket. Då förvaltningen anser att det är goda ideer som 
förs fram i medborgarförslaget önskas att förslagsställaren istället föreslår 
Trafikverket dessa. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avskrivs . 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget avskrivs . 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000568/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för polline
rarnas välmående och vår njutning! 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avskrivs. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2018-06-08 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Bjäres vägrenar 
berikas med frösådd av blomsterblandning, pollen och nektar. När medborgarförslaget god
kändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 

Även om förslagsställarens intentioner är goda så föreslår förvaltningen att medborgarförsla
get avskrivs då vägarna i förslaget inte är kommunala och äger kommunen inte beslutanderätt 
över dem. Ansvaret ligger istället under Trafikverket. Då förvaltningen anser att det är goda 
ideer som förs fram i medborgarförslaget önskas att förslagsställaren istället föreslår Trafik
verket dessa. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-06-08. 

Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

F rf 
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ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000856/2018 - 200 

Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten 
till en hembygdspark 

Sida 

55 av 64 

Beskrivning av ärendet 2018-09-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att den 
så kallade skjutbanefastigheten nyttjas till att skapa en hembygdspark. 
Förslagsställarens intentioner att satsa på de yngsta i kommunen är i linje med 
Båstads kommun som hela tiden strävar för att göra kommunen attraktiv för 
unga kommuninvånare. Dock är driften av en hembygdspark inte en del av 
kommunens kärnverksamhet. Som förslagsställaren skriver i 
medborgarförslaget så är Ängelholms hembygdspark ett bra exempel på hur 
unga kommuninvånare får ta del av natur och djur. Men denna hembygdspark 
drivs av Ängelholms Hembygdsförening och inte av Ängelholms kommun. Med 
denna bakgrund har Båstads kommun inga planer på att avsätta medel för att 
anlägga en hembygdspark och förvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avslås. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



lj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

DnrKS000907/2018-350 

Svar på medborgarförslag - Främja cyklandet 
- fler offentliga cykelpumpar 

Sida 

56 av 64 

Beskrivning av ärendet 2018-10-04 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
kommunen placerar kommunala cykelpumpar på lämpliga platser och främja 
cyklandet i kommunen ytterligare. När medborgarförslaget godkändes 
beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen 
i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. I likhet med 
förslagsställarens intention arbetar nu kommunen för att främja cyklandet. 
Kommunen planerar att placera ut flera nya offentliga cykelpumpar i Båstads 
kommun. Under sommaren 2019 kommer en pump placeras ut vid Akademi 
Båstad och under hösten 2019 kommer en pump vid Båstad station placeras ut. 
Vid Förslövs skola kommer en cykel parkering byggas i slutet av 2020, där 
också en offentlig cykelpump kommer att placeras. Mer exakt kommer pumpen 
placeras i anslutning till gång- och cykelvägen mellan kulturskolan och den 
befintliga biblioteksingången. Med bakgrund av kommunen intentioner så 
föreslås medborgarförslaget anses besvarad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000907 /2018 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykel
pumpar 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2018-10-04 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen placerar 
kommunala cykelpumpar på lämpliga platser och främja cyklandet i kommunen ytterligare. 
När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten 
till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 

I likhet med förslagsställarens intention arbetar nu kommunen för att främja cyklandet. Kom
munen planerar att placera ut flera nya offentliga cykelpumpar i Båstads kommun. Under 
sommaren 2019 kommer en pump placeras ut vid Akademi Båstad och under hösten 2019 
kommer en pump vid Båstad station placeras ut. Vid Förslövs skola kommer en cykelparkering 
byggas i slutet av 2020, där också en offentlig cykelpump kommer att placeras. Mer exakt 
kommer pumpen placeras i anslutning till gång- och cykelvägen mellan kulturskolan och den 
befintliga biblioteksingången. Med bakgrund av kommunen intentioner så föreslås medborgar
förslaget anses besvarad. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-10-04. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 
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rJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000970/2018 - 350 

Svar på medborgarförslag - Kompletterande belysning vid 
Förs lövs skola 

Sida 

57 av 64 

Beskrivning av ärendet 2018-10-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår 
kompletterande belysning vid Förslövs skola. När medborgarförslaget 
godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 
För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Förslövs skola. 
I det projektet ingår även att se över ljusbilden i och kring skolan, framförallt 
längs med Bokesliden (punkt 2-4 i förslaget). Då ombyggnationen delvis ligger 
i linje med förslagsställarens intention föreslås att medborgarförslaget anses 
vara besvarat. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000970/2018 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs 
skola 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2018-10-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår kompletterande 
belysning vid Förslövs skola. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäk
tige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige. 

För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Förslövs skola. I det projektet 
ingår även att se över ljusbilden i och kring skolan, framförallt längs med Bokesliden (punkt 2-
4 i förslaget). Då ombyggnationen delvis ligger i linje med förslagsställarens intention föreslås 
att medborgarförslaget anses vara besvarat. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-10-23. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 
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fill BÅSTADS 
M KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000065/2019 - 350 

Sida 

58 av 64 

Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

Beskrivning av ärendet 2019-01-18 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
bidragsnivån ska vara likvärdig för kommunens olika vägföreningar. Det sker 
ett i nuläget ett översynsarbete med huvudmannaskapet avseende kommunens 
vägföreningar. Den 13 april 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott i 
uppdrag åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av ett kommunalt 
övertagande av anläggningar med enskilt huvudmannaskap i Båstads kommun 
(Dnr: KS 000578/2018). Ärendet är omfattande och utredningen är pågående. 
Då medborgarförslaget tangerar det pågående ärendet föreslås att 
medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000082/2019 - 350 

Svar på medborgarförslag - Bänkar på Malen 
- Strandpromenaden 

Sida 

59 av 64 

Beskrivning av ärendet 2019-01-24 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
strandpromenaden vid Malen i Båstad förses med fasta bänkar. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige. I dagsläget finns det ett antal bänkar längsmed 
strandpromanden. Under sommarhalvåret placeras ytterligare bänkar ut till 
följs av att fler rör sig i området. Att placera fasta bänkar innebär ökade 
skötselinsatser som medför högre driftskostnader. Driftkostnader för att täcka 
skötselinsatserna finns ej inom fastställd budget. Mot bakgrund av att det i 
dagsläget finns bänkar i området och att det ej finns medel inom fastställd 
budget för fasta bänkar, föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens förslag Medborgarförslaget avslås. 

Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget anses besvarat eftersom bänkar finns längs med 
Strandpromenaden. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Medborgarförslaget anses besvarat eftersom bänkar finns längs med 
Strandpromenaden. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000082/2019 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

2019-01-24 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att strandpromenaden 
vid Malen i Båstad förses med fasta bänkar. När medborgarförslaget godkändes beslutade 
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att be
slutet delges kommunfullmäktige. 

I dagsläget finns det ett antal bänkar längsmed strandpromanden. Under sommarhalvåret pla
ceras ytterligare bänkar ut till följs av att fler rör sig i området. Att placera fasta bänkar innebär 
ökade skötselinsatser som medför högre driftskostnader. Driftkostnader för att täcka skötsel
insatserna finns ej inom fastställd budget. Mot bakgrund av att det i dagsläget finns bänkar i 
området och att det ej finns medel inom fastställd budget för fasta bänkar, föreslås att medbor
garförslaget anses besvard. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-24. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 

~'(} 
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IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 000155/2019 - 350 

Svar på medborgarförslag-Ändring av busslinje 505 
T orekov - Förs löv 

Sida 

60 av 64 

Beskrivning av ärendet 2019-02-20 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
busslinjen 505 från Torekov till Förslöv ändrar sin rutt. Då kommunen inte 
äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen 
inte besluta om ändringar av busslinje 505 mellan Torekov och Förslöv. 
Representanter från Båstads kommun kommer att träffa Skånetrafiken för 
dialogmöte för att bland annat diskutera ändring av befintlig busslinje. Då 
ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges beslutanderätt föreslås 
att medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling. 

Yrkande Johan Olsson Swanstein (M): Busslinje 505 är anslutningstrafik från Torekov 
till Förslövs järnvägsstation. Dialog kommer att ske med Skånetrafiken om det 
finns möjlighet att lägga om denna kuststräcka utan att förlora sitt syfte 
tidsmässigt och att inte förlora busslinjen från Torekov via Hov till Grevie. 

Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Busslinje 505 är anslutningstrafik från Torekov till Förslövs järnvägsstation. 
Dialog kommer att ske med Skånetrafiken om det finns möjlighet att lägga om 
denna kuststräcka utan att förlora sitt syfte tidsmässigt och att inte förlora 
busslinjen från Torekov via Hov till Grevie. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 169 Dnr KS 001438/2017 - 400 

Svar på medborgarförslag - lnformationsskyltar på 
banvallen mellan Grevie och Båstad 

61av64 

Beskrivning av ärendet Den 29 december 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren 
föreslår att det sätts upp skyltar längs med den gamla banvallen mellan Grevie 
och Båstad. Var den högsta punkten är och även historieskyltar av intresse hur 
arbetet gick till att bygga järnvägen. När medborgarförslaget godkändes 
beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen 
i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. Förslagsställarens 
förslag fanns med som ide under projektet med banvallen men genomfördes 
inte då. Förvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget men anser att 
utformningen av skyltarna ska göras i samråd med kommunens föreningar. 
Mot bakgrund av detta föreslås att medborgarförslaget bifalles. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare 
Johan Peterson, daterad 2019-04-26. 

Förvaltningens förslag l. Medborgarförslaget bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att bekosta och placera ut skyltar som en del 
av investeringen för banvallen, samt att i samråd med kommunikations
avdelningen och lämpliga kommunala föreningar utforma skyltarna. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bekosta och placera ut skyltar som en del 
av investeringen för banvallen, samt att i samråd med kommunikations
avdelningen och lämpliga kommunala föreningar utforma skyltarna. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-04-26. 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001438/2017 - 400 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - lnformationsskyltar på banvallen mellan 
Grevie och Båstad 

Förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

1 (1) 

2. Förvaltningen får i uppdrag att bekosta och placera ut skyltar som en del av investeringen 
för banvallen. Samt att i samråd med kommunikationsavdelningen och lämpliga kommunala 
föreningar utforma skyltarna. 

Sammanfattning av ärendet 
2017-12-29 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det sätts upp skyltar 
längs med den gamla banvallen mellan Grevie och Båstad. Var den högsta punkten är och även 
historieskyltar av intresse hur arbetet gick till att bygga järnvägen. När medborgarförslaget 
godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i 
denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 

Förslagsställarens förslag fanns med som ide under projektet med banvallen men genomfördes 
inte då. Förvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget men anser att utformningen 
av skyltarna ska göras i samråd med kommunens föreningar. Mot bakgrund av detta föreslås 
att medborgarförslaget bifalles. 

Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
Kommunfullmäktige. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-12-29. 

Samråd har skett med: 
Teknik och service. 

Kommunkontoret 
Olof Nilsson, kanslichef 



IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 170 

Besluts loggen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 001181/2018 - 900 

Sida 

62 av 64 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för juni 2019 godkänns. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rfil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-06-04 

KS § 171 Dnr KS 001166/2018 - 900 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet Delgivningar: 

Beslut 

a). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik tom april 2019. 

b). Protokoll fört vid årsstämma 2019-05-09 i Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp AB - NSVA. 

c). Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen 
för NSVA 2019-05-09. 

d). Handlingsplan för en ekonomi i balans - Beslut från vård- och 
omsorgsnämnden 2019-05-15. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Sida 

63 av 64 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-04 

Dnr KS 001182/2018- 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

Sida 

64 av 64 

a). Delegationsbeslut- Individ och familj 2019-04-01- 2019-04-30. 

b ). Delegations beslut - Trafikingenjören 2019-05-13. 

c ). Delegations beslut - HR-avdelningen t o m 2019-04-04. 

d). Delegationsbeslut - HR-avdelningen tom 2019-04-29. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 


