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1TIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

2015-05-04 

Sessionssalen i Båstad, kl. 19.30 - 21.50. 
Fortsättning från det ajournerade sammanträdet den 29 april 2015. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 
Catharina Elofsson, kanslichef 
Birgitta Sjöberg, kommunikationschef 

Anna Rosberg och Jessica Andersson. Ersättare: Christer de la Motte. 
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1 (20) 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

I~ tisdagen den 5 maj kl. 17.00färagcafec 

81 

-

98 
Henrik Andersson 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-05-04 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

6/5-28/5 

Kommunkontoret i Båstad 

~Q~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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l1i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 4 maj 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

81. Dagvattenpolicy för Båstads kommun 

82. Båstad hamn - Godkännande av investeringsplan 2014 

83. Inrättande av ungdomsråd i Båstads kommun 

84. Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 

85. Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. (Företagsbyn) - Beslut om antagande 

86. Lokaliseringsutredning för återvinningscentral inom Båstads kommun 

87. Svar på motion - Inrättande av en modern återvinningscentral i Svenstad 

88. Svar på medborgarförslag - Ny förskola i Förslöv 

89. Redovisning av ej avslutade motioner 

90. Uppdrags beskrivning: Förslag om inrättande av en tillfällig beredning 

för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för 

Norrviken-Kattvik 

91. Val av tillfällig beredning för sammanställning av program för ny 

fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

92. Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga beredningen för 

sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

93. Program för ny översiktsplan 

94. Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden efter Birgitta Abelin (M) 

95. Beslutslogg för kommunfullmäktige 

96. Delgivningar 

97. Avsägelse av uppdrag - Jimmie Bengtsson (SO) 

98. Fråga om att avstå sammanträdesarvode 



( 

( 

( 

( 

WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-05-04 

Omröstningar 

När- § 82 § 82 § 82 § 90 § 90 
va ro 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(M) Kerstin Gustafsson N X X 
(BP) Bo Wendt N X X 
(S) Ingela Stefansson N X X 
(M) Åsa Ragnarsson N X X 
(C) Stefan Olsson N X X 
(BP) Eddie Grankvist N X X 
(SD) Am1 (;;fiFist:iH IHgemaH F 

(MP) Katarina Toremalm N X X 
(S) Göran Klang N X X 
(M) Susanna Heiskanen N X X 
(FP) Thomas Andersson N X X 
(BP) l=leleHa ~t:fiah Karin Schmidt N X X 
(C) Uno Johansson N X X 
(M) Benkt Ragnarsson N X X 
(S) Ingrid Zäther N X X 
(BP) James JeHHS8H Roland N elson N X X 
(SD) Carolin Gräbner N X X 
(M) JeHas PeFsseH FelhH Ann Elofson N X X 
(MP) Emma Jönsson N X X 
(BP) Kjell Andersson N X X 
(C) Sonia Larsson N X X 
(FP) Anna Rosberg T.o.m. § 92 N X X 
(S) Jessica Andersson N X X 

(M) Christer de la Matte N X X 

1 (2) 

§ 90 § § 
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Omröstningar 

När- § 82 § 82 § 82 § 90 § 90 § 90 § § § 
va ro 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(BP) Hans Grönkvist N X X D D D 
(M) Jan Ahlström N X X D D D 
(S) Niclas Svanberg N X X D D D 
(SD) Inge Sanden N X X D D D 
(M) Clwist:ian I=IalU:iefg Torgny Brenton N X X D D [l 

-
(BP) Marie-Louise Nilsson N X X D D [J 
(C) Anders Gunnarsson N X X D D D 
(MP) Allan Sunnergren N X X D D ~ (KD) Ingrid Edgarsdotter N X X D D [J 
(M) Tony Ivarsson N X X D D D 
(BP) Helena Kruse N X X D D D 
(FP) Mats Lundberg N X X D D D 
(M) Göran Brauer N X X D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson N X X D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg Jäv§ 82 N X D D D 
(C) Ann Mafie Jelrnssen Haakon Böcker N X X D D D 
(BP) Håkan Mörnstad N X X D D D 
SUMMA: 40 22 17 19 21 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

!505051fb4\ha 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

§ 81 dnr: KS 000493/2015-500 

Dagvattenpolicy för Båstads kommun 

Blad 

2 

Beskrivning av ärendet Förtätning och nyexploatering i tätorterna, framtida klimatförändringar samt 
EU :s vattendirektiv och översvämningsdirektiv medför att kommunen, NSVA 
och fastighetsägare behöver skapa lösningar som utjämnar dagvattenflöden 
och vid behov renar dagvatten. Detta kräver samverkan mellan aktörer både 
inom och utanför den kommunala verksamheten. Med anledning av ovan
stående har en dagvattenpolicy för Båstads kommun tagits fram av NSVA i 
samarbete med kommunens tjänstemän. I övriga kommuner inom NSVA finns 
antagna dagvattenpolicys i Landskrona, Åstorp, Svalöv, Bjuv samt Helsingborg. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad den 
19 mars 2015, med tillhörande bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreslagen dagvattenpolicy för Båstads kommun antas. 

2. Policyn träder i kraft omedelbart efter att beslutet vunnit laga kraft. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-03-19 

Handläggare: FredrikJönsson 

Dnr: l< S lf 'f.3f 2..Dl.5 - ~ oiJ 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Dagvattenpolicy 

Samråd har skett med: 

Dagvattenpolicy . 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 

Förtätning och nyexploatering i tätorterna, framtida klimatförändringar samt EU:s vattendi
rektiv och översvämningsdirektiv medför att kommunen, NSVA och fastighetsägare behöver 
skapa lösningar som utjämnar dagvattenflöden och vid behov renar dagvatten. Detta kräver 
samverkan mellan aktörer både inom och utanför den kommunala verksamheten. 

1 (1) 

Med anledning av ovanstående har en dagvattenpolicy för Båstads kommun tagits fram av 
NSVA i samarbete med kommunens tjänstemän. I övriga kommuner inom NSVA finns antagna 
dagvattenpolicys i Landskrona, Åstorp, Svalöv, Bjuv samt Helsingborg. 

Aktuellt 
Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av 
dagvatten i Båstads kommun. Avsikten är att policyn och tillhörande riktlinjer ska följas i plan
och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal, vid VA-anmälan samt i förvalt
ningens och NSVA:s och övriga arbete. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta föreslagen dagvattenpolicy för Båstads kommun. 
Planen träder i kraft omedelbart efter att beslutet vunnit laga kraft. 

Båstad 2015-03-19 

~~J,{\_ ().\n-S.h"' 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 

150320\7df\ fj~ ~ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 3 

KF § 82 dnr: KS 000996/2014-412 

Båstad hamn - Godkännande av investeringsplan 2014 

Beskrivning av ärendet Godkännande av investeringsplan i Båstad hamn. Ärendet återremitterades 
i kommunstyrelsen den 3 december 2014, för att under januari månad bjuda in 
hamnbolaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera svårigheter 
med att godkänna redan utförda investeringar i efterhand. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från tf. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, 
daterad den 3 november 2014, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Jäv 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Utskott/presidium 

Ann-Margret Kjellberg (SJ anmäler jäv och deltar ej i ärendet. 

Mats Lundberg (FPJ, Ingela Stefansson (SJ, Kerstin Gustafsson (MJ och 
Katarina Toremalm (MPJ: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Karin Schmidt (BPJ och Bo Wendt (BPJ: Bifall till investeringar gällande 
stormskador och muddring, avslag till investeringar gällande spontning 
och förstärkning. 

Även Ingrid Edgarsdotter (KDJ yttrar sig. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan, varvid han finner att 
fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs emellertid 
och följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Karin Schmidts m.fl. förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 22 Ja- och 17 Nej-röster, vilket närmare framgår 
av till protokollet fogad närvaro- och omröstningslista. Därmed har fullmäktige 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

-;J-A w ~ 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

KF 2015-05-04 
Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-05-04 

Forts. Båstad hamn - Godkännande av investeringsplan 2014 

KF § 82 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Den av Båstad hamn AB inlämnade investeringsplanen daterad den 
27 oktober 2014 godkänns. 

2. Båstad Hamn AB ska inkomma med investeringsplan för 2016 senast 
oktober 2015. (Investeringar som inte kan planeras, tex. stormskador, 
lämnas in när de uppstår). 

3. Kommunfullmäktige ska ge styrelsen i Båstad hamn AB besked inom två 
månader vilka investeringar som godkänns. 

Mot beslutet reserverar sig samtliga närvarande ledamöter från Bjärepartiet. 

usterandes si naturer 

4 

KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2014-11-03 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: Ks 996/14-412 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Båstad Hamn AB, 
Verksamhetsområde Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Redovisning av åtgärder relaterade till stormen "Sven", Bilaga 1 
Redovisning av godkända investeringar samt plan för kommande investering, Bilaga 2 
Beräknat restvärde 2019-04-30, Bilaga 3 
Bilder, Bilaga 4 och 5 

Godkännande av investeringsplan i Båstads hamn 

Bakgrund 

1 (2) 

2004 ingicks avtal om anläggningsarrende mellan Båstads kommun och Båstad Hamn AB (dnr. 
Ks 285/04-410). Avtalsperioden löper från 2004-05-01 till och med 2019-04-30. § 20 i detta 
avtal, avseende avträdesersättning och restvärde, reglerar hur investeringar skall godkännas 
och avskrivas. I § 20 står det att läsa: 
"Vid arrendets upphörande inlöses de investeringar som utförts enligt investeringsplan varvid 
investeringarna tas upp till bokfört värde där avskrivningstider sätts till 50 år för byggnader, 
pirar och kajer och 10 år för muddring. ]ordägaren inlöser då dessa till bokfört värde under för
utsättning att jordägaren lämnat skriftligt godkännande för varje objekt innan respektive inve
stering genomförts." 

( I slutet av 2005 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inlämnad investeringsplan om 6 
510 tkr. Till detta har beslutats om investering om 2 600 tkr för uppförande om ny toalett
byggnad (dnr. 1418/06-412). 2014-05-21 beslutade kommunfullmäktiga att godkänna ytterli
gare investeringar om 3 570 tkr. Hittills uppgår beslutade och ekonomiskt godkända investe
ringar i Båstad hamn till 12 680 tkr till ett aktuellt bokfört värde om 10 397 tkr. 

Aktuellt 
Båstad hamn AB inkom 2014-06-26(reviderad 2014-09-05 och 2014-10-27) med en ny ansö
kan om att få investeringar godkända av Båstads kommun. Ansökan består av två delar. En del 
om utförda reparations- och förbättringsåtgärder efter stormen "Sven", se bilaga 1, 4 och 5. 
Den andra delen berör kommande och delvis pågående investeringar/åtgärder i hamnen, se 
bilaga 2. 

Ansökan om godkännande av investeringsplan fördelar sig på följande. Muddring småbåts
hamn 800 tkr, Spontning/förstärkning av ramp 2 000 tkr, Stormrelaterade investerings- och 
förbättringsåtgärder 362 tkr samt Nya avloppsledningar och pump brunn 300 tkr. Totalt ansö
ker Båstads Hamn AB om att få godkänt investeringar om ytterligare 3 462 tkr. 

141105\7d0\s~ ~ '~ 
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Övervägande/framtid 
Vid beslut om ett godkännande från Båstads kommuns sida kommer den totala summan god
kända investeringar uppgå till 16 142 tkr. Dessa investeringar kommer vid avtalets upphö
rande, efter avskrivningar, ha ett beräknat bokfört värde om 10 406 tkr, se bilaga 3. 

De stormrelaterade skadorna har Båstad hamn åtgärdat med förbättrade och förstärkta åtgär
der som har höjt värdet på anläggningen, varför de ska ses som investeringar som Båstads 
kommun, rimligen ska godkänna. Muddring ska enligt avtal hanteras som investering med 10 
års avskrivning. Spontning och förstärkning av ramp görs utifrån att förbättra hamnens kapa
citet samt att säkerställa både sjösättning och upptagning av båtar oberoende vattennivå (pro
blem idag vid lågvatten). Förstärkningsåtgärderna medför även att det är möjligt att ha två 
operativa "kranar" i drift samtidigt, vilket kommer att ha stora fördelar när det skall arrange
ras större seglingstävlingar med många sjösättningar. Viktigast torde nog vara att Båstad hamn 
får en utökad kapacitet att utgöra "nödhamn". Det blir möjligt att kunna ta emot och att lyfta 
upp större båtar än i dag. Nya avloppsledningar och pump brunn behövs för att tillgodose det 
ökade behov som följer av att hamnen och verksamheterna däri ökar. 

Värt att poängtera är att när kommunen godkänner en investering enligt arrendeavtalet§ 20 
så görs det endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Ansvaret för att investeringarna uppfyl
ler eventuella säkerhets-, tillgänglighets-, miljö- eller andra myndighetskrav skall åvila Båstad 
Hamn AB. 

Då undertecknad anser att de investeringar som Båstad hamn nu vill genomföra (till viss del 
har genomfört) är fullt acceptabla genom att de höjer funktion, säkerhet och värde i hamnen 
samt att Båstad hamn fullgjort de krav kommunen tidigare ställt på uppföljning och redovis
ning (bilaga 2), föreslås Båstads kommun godkänna inlämnad investeringsplan. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Av Båstad hamn AB inlämnad investeringsplan, daterad 2014-10-27 (Bilaga 2) god
känns. 

Båstad 2014-11-03 

Sven-Inge Granlund 
Mark- och fritidschef 
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Båstad kommun 
Sven-Inge Granlund 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunst11relsen 

20'14 ~06- 2 6 
Dnr.t.'5 .. 9: 0/0. )!. .~~: 1:!.l.'J_ 
~ • " ' f • r ~ • • < • • c:: I'. • •• ~• 1 • • • • • • • 1 • c ~1•o ar t: 1 :r • • :i:: 

Här kommer de investeringarna som gjordes efter stormen "Sven". 

Båstad 24/6-14 

Eftersom de reperationerna som gjords de sista åren blev återkommande, har vi nu gjort en ny 
konstruktion. 
Därför blir det en investering. 

Offert 140225-02 
Förhöjning av bodarna på Ö-piren 
Ytbehandling till ovan. 
Nytt balk system vid rnastkran. 
Ny godkänd vattenlucka Bad.krukan 
Offert 140116-01 

148000,00 
12000,00 
50428,00 

7205,00 

Ny brygga med ny bärkonstruktion 144500,00 

Summa 362133,00 

Avskrivningstid 10år 

( 



BÅSTAD HAMN AB 

Bil. 1. 

Till inlämnad investering den 5 / 9-14 

Båstad Kommun 

Sven Inge Granlund 

Investeringar som är gjorda i samband med stormen "Sven". 

Då arbetet måst göras omg. pga risk för allmänheten meddelades detta Sven Inge Granlund att denna 

investering inte kunde inlämnas för godkännande till Båstad Kommun före arbetets start. 

En förstärkning på det skadade delarna är gjorda för att möta framtida stormar och är därför en 

investering utöver de underhåll som är gjort. 

Totalkostnad som investering 

362 133 tkr. 

Båstad den 5/9-14 

Ulf Nilsson 

Hamnmästare 
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Av kommunen 

Investering Båstad 
Hamn AB 

godkänd Arbetsledning* 
investeringskostnad + Div elarbeten 
tkr bryggor** 

Morgonbrygga/sittplats 70 11 
Brygga v piren 460 182 
Försköna mur 150 24 
Skapa hamntorq 500 81 
Hamnkontor inkl biutrvmme 800 129 
Försköning miljöstn 300 48 
Gånqbryqqa i trä (qröninoenl 4SO 178 
Gånqbryqqa ö·piren 800 316 
Sjöbodar ö piren 5 st 150 24 
Sjöbod hamntorg 80 13 
3 Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) 700 113 
Enkelt sjömagasin i trä länc:is Piren 400 65 
Vatten och avlooosarbete 400 65 
Summa 5260 
Arbetsledning kons .arvode mm• 850 
Div. elarbeten på bryggor** 400 
Summa bryggor 1710 

Tot.godkända i.nvest. 651.0 ----
Toalettbyggnad badkrukan 2600 

Tot. Summa 2006 2600 --
Tot.god.k?inda· inv.est. 2600 -
Betalstation 300 
Nya elstolpar 
Grillplats 70 
Ny stenläggning 500 
Spolplatta 200 
Muddring inseglingsränna, innerhamn 2500 

Tot.godkändainvest. 3570 

126.80 

Inlämnad 5/9 kom pi. ·27/1 O investerings plan för godkännande 
Muddring småbåtshamn I 800 
Spontning I förstärkning av ramp I 2000 
Förhöjning o förstärkning enLbil. 1. I 362 
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Nya avloppsledningar/ pumpbrunn I 300 

.-

81 
642 
174 
S81 
929 
348 
628 
111 6 
174 
93 
813 
46S 
465 

~-~ 
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Totala Investeringar 16142 

Godkänns 2014-10-27 I __J - // /l J 

~ 

Verkställd 
J/N 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

J 
J 

j 
J 

J 

J 
J 
J 

J 

Avskrivnings-
AR tid (år) 

200S 20 
200S 20 
200S. so 
200S so 
200S so 
200S 20 
200S 20 
200S 20 
200S so 
200S 20 
200S so 
2005 20 
2005 50 

2005 
2005 

I "" I 
50 

10 

20 
20 
20 
10 

10 
30 
10 

,. 
30 

,- .--.. 

Existerar 
Accumulerad Rest- investeringen 

lnvesteringskostnad avskrivning värde idag J/N 

81 33 49 J 
642 2S7 38S J 
174 28 146 J 
S81 93 488 J 
929 149 781 J 
348 139 209 J 
628 2S1 377 J 
1116 447 .670 J 
174 28 146 J 
93 37 S6 J 
813 130 683 J 
465 186 279 J 
465 74 390 J 

4659 

12236 364 

-
221-5 2236• I 

2600 

300 30 270 J 

70 3,5 66,5 J 
500 25 475 J 
200 10 190 J 
2500 2500 

3502 -
1039G 

800 
2000 
362 J 

. ,k 
· 1 :•.o, . · 1·" ., I . 

..... . :?.1;6,.z'.:· ._. F· 
300 300 

2005'· 
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Beräknat restvärde investeringar 2019-04-30 

Investering Båstad 
Hamn AB 
Mornonbryqqa/sittplats 
Bryqqa v piren 
Försköna mur 
Skapa hamntora 
Hamnkontor inkl biutrvmme 
Försköninq miljöstn 
Gånabrvaaa i trä <aröninaen) 
Gånabrvaaa ö piren 
Sjöbodar ö piren 5 st 
Sjöbod hamntorq 
3 Sjöbodar inkl 2 toalett (marinan) 
Enkelt sjömaaasin i trä länas Piren 
Vatten och avloppsarbete 
Summa 
Arbetsledninq kons.arvode mm• 
Div. elarbeten på bryggor•• 
Summa bryggor 

Tot.godkända invest. 

Toalettbyqqnad badkrukan 

Tot. Summa 2006 

Tot.godkändainvest. 

Betalstation 
Nva elstolpar 
Grill plats 
Nv stenläaanina 
Spolplatta 
Muddring inseglingsränna, innerhamn 

Tot.godkändainvest. 

Muddring småbåtshamn 
Spontnina I förstärknina av ramp 
Förhöjning o förstärkning enl.bil. 1. 

Ej godkända investeringar 

Nya avloppsledningar/ pumpbrunn 

Totala Investeringar 

Av kommunen 
godkänd Arbetsledning• 
investeringskostnad + Div elarbeten 
tkr bryggor•• 

70 11 
460 182 
150 24 
500 81 
800 129 
300 48 
450 178 
800 316 
150 24 
80 13 . 

700 113 
400 65 
400 65 
5260 
850 
400 
1710 

6510 

2600 

2600 

2600 

300 

70 
500 
200 

2500 

3570 

12680 

800 
2000 
362 

3162 

300 

300 

16142 

-,. 

Verkställd 
J/N AR 

81 J 2005 
642 J 2005 
174 J 2005 
581 J 2005 
929 J 2005 
348 J 2005 
628 J 2005 
1116 J 2005 
174 J 2005 
93 J 2005 

813 J 2005 
465 J 2005 
465 J 2005 

J 2005 
J 2005 

J 2006 

J 

J 
J 
J 

J 

-

Avskrivnings- Accumulerad Rest
tid (år) lnvesteringskostnad avskrivning värde 

20 81 53 28 
20 642 417 225 
50 174 45 129 
50 581 151 430 
50 929 242 688 
20 348 227 122 
20 628 408 220 
20 1116 726 391 
50 174 45 129 
20 93 60 33 
50 813 211 602 
20 465 302 163 
50 465 121 344 

3 008 3502 

50 2600 624 1976 

624 1976 

10 300 150 150 

20 70 18 52,5 
20 500 125 375 
20 200 50 150 
10 2500 1 000 1500 

1 343 2227,5 

4975 7705 
10 800 320 480 
30 2000 267 1 733 
10 362 145 217 

731 2431 

30 300 30 270 

30 30 270 
~ 

5 736 10406 

--. 

Existerar 
investeringen 
idag J/N 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

J 

J 
J 
J 

J 
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Nytt balksystem vid mastkran (under bryggan) 
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Ny brygga med ny bärkonstruktion 

( 

Spontning/förstärkning av ramp och del av 

kajkant. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 5 

KF § 83 dnr:KS000425/2014-901 

Inrättande av ungdomsråd i Båstads kommun 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen diskuterade ett eventuellt inrättande av ungdomsråd 
våren 2014 och lämnade ett initiativärende till kommunfullmäktige den 

Beslutsunderlag 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

20 mars 2014. Genom beslut§ 79 i kommunfullmäktige den 21 maj 2014 
godkändes beredningens initiativ och arbetet påbörjades med att utreda 
vilken organisations-form som var lämplig för att öka ungas delaktighet. 
Demokratiberedningen har behandlat olika organisationsformer för hur 
ungdomars inflytande och delaktighet kan stärkas i kommunen. Beredningen 
har bland annat sett över möjligheten med ungdomsfullmäktige eller lokal 
ungdomsstyrelse, men valde att förorda ett ungdomsråd. Anledningen till det 
är för att rådsmodellen är väletablerat i kommunen sedan tidigare, och passar 
således in väl i beslutsprocesserna. Intentionen från beredningen är att rådet 
börjar arbeta hösten (skolstarten) 2015. Demokratiberedningen har även tagit 
fram ett förslag till reglemente, som kan utgöra ett underlag för framtida beslut 
om ungdomsrådets organisationsform. Reglementet ska inte fastställas ännu, 
utan det återkommer till kommunfullmäktige efter beredningen i kommun
styrelsen. Reglementet ska bland annat kompletteras med ekonomiska 
konsekvenser. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad den 8 april 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Demokratiberedningens förslag att ett ungdomsråd inrättas hösten 2015 
godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bearbeta rådets reglemente så att 
det kan återkomma till fullmäktige för beslut senast i juni 2015. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 6 

KF § 84 dnr: KS 001327 /2014-315 

Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2014, § 232, att förslag till 
detaljplan för Hemmeslöv 5:2 får upprättas och att samråd får hållas under 
förutsättning att den första detaljplaneetappen för området omfattar området 
direkt sydväst om stationsläget så att det planerade stationstorget, på båda 
sidor om Inre Kustvägen, kan förverkligas. Beslutet om planläggning av fastig
heten baseras på ett beslut fattat av kommunstyrelsen den 9 januari 2013, § 27, 
om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:2. · 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad den 24 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 

Yrkande 

Beslut 

Notering 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 15 april 2015. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Även Karin Schmidt (BP) yttrar sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Strukturplanen godkänns som underlag för vidare detaljplaneläggning 
av fastigheten Hemmeslöv 5:2. 

Karin Schmidt (BP) lämnar in följande protokollsanteckning: 
Förslaget på placeringen av område för förskola bör omprövas. Med hänsyn 
till intilliggande större väg bör det gå att finna lämpligare placering inom 
planområdet, förslagsvis i nedre västra hörnet av planområdet med närhet 
till två grönområden, men ändå lättillgängligt genom angränsande väg. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbest:yrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-03-24 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: B 2014-685 I<) \~'21-j,~ -0\S 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnad, Planavdelningen (Carina Ericsson) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 
2. Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 - karta 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Magnus Sjeldrup, Fredrik Jönsson, Johan Sendelius, Per Sellden samt exploa
törsgruppen 

Strukturplan för Hemmeslöv 5:2 

Bakgrund 

1 (2) 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-f l -15 § 232 att förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5 :2 får 
upprättas och att samråd får hållas under förutsättning att den första detaljplaneetappen för 
området omfattar området direkt sydväst om stationsläget så att det planerade stationstorget, 
på båda sidor om Inre Kustvägen, kan förverkligas. Beslutet om planläggning av fastigheten 
baseras på ett beslut fattat av kommunstyrelsen 2013-01-09 § 27 om planuppdrag för del av 
Hemmeslöv 5:2. 

Aktuellt 
Kommunen har, med hjälp av en konsult och i ett nära sammarbete med exploatören, utarbetat 
en strukturplan för området. Strukturplanen utgår från planprogrammets intensioner och re
dovisar de övergripande strukturerna för området som helhet. Strukturplanen redovisar de 
övergripande planeringsförutsättningarna och anger principer för de faktorer som kommer att 
vara styrande i den vidare detaljplaneringen av området avseende grönstruktur, gatuhierarki 
och bebyggelsetypologi. Fastigheten Hemmeslöv 5:2 omfattar som helhet ca: 130 000 m2. Det 
är ett relativt stort markavsnitt i likhet med det antal bostäder som området (ca 500 st) förvän
tas inrymma. Detaljplaneläggning samt utbyggnad av området avses därför göras etappvis. Den 
första etappen omfattar bland annat området närmas stationen. 

Övervägande/framtid 
Ett detaljplaneförslag kommer att arbetas fram för etapp 1, baserat på strukturplanen. Detta 
samråds sedan med remissinstanser, grannar och andra berörda. Enligt beslutet 2014-02-15 
ska respektive delområde även vara finansierat och i huvudsak utbyggt innan nästa detaljpla
neetapp förs till antagande. 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner strukturplanen som underlag för vidare detaljplane: 

läggning av fastigheten Hemmeslöv 5:2. 

150324\13~ ~ ~ 
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Beskrivning 

2015-03-24 



HANDLINGAR 
Planens diarienummer är KS 1327 /14-315 
Handlingarna består av: 
Strukturplan 2015-03-24 
Beskrivning 2015-03-24 (denna handling) 
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Strukturplan 
TUVEL YCKAN - Hemmeslöv 5:2 
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Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 
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Glil BÅSTAD 
L "~J Samhällsbyggnad 

1. SAMMANFATTNING 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Syftet med strukturplanen är att ge en övergripande bild av hur fastigheten Hemmeslöv 5:2, 
Tuvelyckan, successivt kan bebyggas med bostäder i form av både flerbostadshus och små
hus. Strukturplanen ska redovisa de övergripande planeringsförutsättningarna och ange 
principer för de faktorer som kommer att vara styrande i den vidare detaljplaneringen av 
området; grönstruktur, gatuhierarki och bebyggelsetypologi. 

Planområdet är beläget invid Hemmeslöv; i direkt anslutning till Båstads nya station, och ( 
omfattar ca 14,5 hektar. 

2. PLANDATA 

Planområdet utgörs av fastigheten Hemmeslöv 5:2 och är beläget invid Hemmeslöv; ca 4 km 
från Båstads centrala delar och i direkt anslutning till Båstads nya station. Området gränsar 
i väster till befintlig bebyggelse i Hemmeslöv och i öster och nordost till åkermark, i söder 
utgörs områdets gräns av Inre kustvägen. Mellanvägen genomkorsar området från nordväst 
till sydöst. 

Området omfattar ca 14,5 hektar och utgörs till största delen av åkermark och betesvall, 
i väster finns ett mindre skogsområde om ca 3 hektar. I planområdets östra del förekom
mer en del mindre talldungar. Planområdet omfattar, förutom en transformatorstation i den 
östra delen, ingen bebyggelse. 

Hallands Väderö 

Översikts karta 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Kommunstyrelsen fattade 2013-01-09 §27 beslut om planuppdrag för del av Hemmeslöv 
5:2. Beslutet byggde på att kommunen skulle kunna förvärva marken alternativt sluta ett 
exploateringsavtal med markägaren. Varken markköp eller exploateringsavtal har kunnat 
ingås och planarbetet har därför inte kunnat påbörjas. Under hösten 2014 har dock Båstad 
Tuvelyckan AB förvärvat Hemmeslöv 5:2 och företaget inkom 2014-09-03 med en ansökan 
om planbesked. I ansökan om planbesked skisseras en utveckling som utgår från de inten
tioner som tidigare framtaget planprogram beskriver. 

Syftet med strukturplanen är att ge en övergripande bild av hur fastigheten Hemmeslöv 5:2, 
Tuvelyckan, enlig avgränsningen på kartan nedan kan bebyggas med bostäder. Strukturpla
nen ska redovisa de övergripande planeringsförutsättningarna och ange principer för de 
faktorer som kommer att vara styrande i den vidare detaljplaneringen av området avseende 
grönstruktur, gatuhierarki och bebyggelsetypologi. Det indirekta syftet är att med nya detalj
planer för området möjliggöra tillskapande av attraktiva bostäder i direkt närhet till goda 
kommunikationer och fina rekreationsmiljöer. 

w - --~i\ f-· · ~~~.1~~. r l ... . / x ·· --'--L~ JL,L_J_ ·- _f ! 
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4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Strukturplan 
TUVEL YCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Planbesked för Hemmeslöv 5:2 beviljades av Kommunstyrelsen 2014-10-15 (dnr. KS 
1327 /14-315). Beslutet innebar att förslag till detaljplan för en första etapp får upprättas 
samt att samråd om detsamma får genomföras. 

Översiktsplan 
I Båstad kommuns översiktsplan, antagen 2008, anges det aktuella planområdet som ut-
byggnadsområde för bostäder. ( 

Program 
Planområdet omfattas av Planprogram för området vid Båstads nya station, godkänt av Kom-
munfullmäktige 2013-02-22. Programmet presenterar förutsättningarna för utbyggnaden ( 
av ett hållbart område vid Båstads nya station som ska fungera både som ett ansikte utåt 
men även bidra till att koppla den nya stationen mot Båstads centrala delar. Inom program-
området ska ges förutsättningar för att skapa en blandstad med naturnära kvaliteter och i 
utifrån det beskrivs i programhandlingen övergripande principer för grönstruktur, trans-
porter och bebyggelse. 

Utvecklingen av programområdet karaktäriseras av en rik sammanhängande grönska, synlig 
dagvattenhantering och öppna vattenytor. Vegetationen är tänkt att utgöras av stråk mellan 
bostadskvarteren som förbinds med befintlig grönstruktur. Centralt i området ligger en sjö 
och den värdefulla Stensån, tillsammans skapar dessa höga värden för såväl människan som 
för miljön. 
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Programkarta Planprogram för området vid Båstads nya station, 2013-02-22 
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Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Den nya stationen är målpunkt för stora delar av området. En viktig ambition är att det som 
boende i området ska vara lätt att klara sig utan bil. Huvudgator bildar ett överordnat gatu
nät för bilar och mindre gator utformas för blandtrafik. Mellan dessa sträcker sig grönytor 
där gång- och cykelvägar bitvis kan ligga separerade från biltrafiken och få rekreativa kvali
teter. 

När det gäller bebyggelsen varierar kvarterens storlek med intentionen att skapa en struktur 
som kan byggas ut över en lång tid. Bebyggelsen tillåts skifta mellan, och inom, kvarteren för 
att åstadkomma en blandstadsmiljö. Bebyggelsens höjd är tänkt att variera mellan två och 
fyra våningar, i vissa fall upp till fem våningar. Strukturen ger förutsättningar för flera olika 
typer av bebyggelse, runt stationen blir staden som tätast och verksamheter tillåts blandas 
med bostäderna. I södra delen av området, vid Stensån, är karaktären mer av trädgårdsstad 
och rymmer mestadels bostäder. I anslutning till befintliga enfamiljshus i Hemmeslöv hålls 
bebyggelsehöjden nere. I stråket mellan Inre kustvägen och järnvägen planeras huvudsakli
gen verksamheter och kontor på grund av bullersituationen. 

Totalt beräknas programområdet kunna rymma ca 1000 bostäder. 
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5. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Topografi, mark och vegetation 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Området är flackt och varierar mellan ca +8 och +9,5 möh. Marken utgörs till största delen av 
åkermark och betesvall, i väster finns ett mindre skogsområde om ca 3 hektar. I planområ
dets östra del förekommer en del mindre talldungar. Skogs området har inslag av björk, tall, 
gran och ek, undervegetation domineras av björksly samt unga solitära granplantor. I skogs
områdets södra del finns ett mindre ekbestånd som är värt att bevara. Söder som skogs om-
rådet finns ett dike, diket och intilliggande vegetation utgör en kvalitet som är betydelsefull ( 
för landskaps bilden. 

( 

Ekbestånd i skogsområdets södra del. Dike och vegetation av vikt för Iandskapsbilden. 

Geoteknik och grundvattenförhållanden 
De geotekniska förhållandena bedöms övergripande vara relativt gynnsamma för exploate- ( 
ring med bostadsbebyggelse. Överst finns en sandlig mulljord med en mäktighet om ca 0,5 
meter, under mulljorden förekommer sedan naturligt lagrad sand med inslag av organisk 
jord. Den organiska jorden kan ge upphov till sättningar vid belastning vilket måste beaktas 
vid grundläggning. Sandsedimentern har en mäktighet om ca 8 meter, på djup därunder fö-
rekommer glacial lera. ( 
Planområdet ligger inom nomalriskområde för radon. 

Grundvattnet inom området är generellt högt. Höga halter av lättoxiderat järn förekommer 
lokalt vilket kan leda till lukt i öppna diken och vattenytor. 

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Huvudledningar för 
dricks- och spillvatten, från vilka avsättningar in i området avses ske, kommer att byggas ut 
under 2015 i samband med utbyggnaden av Inre kustvägen. 

Dagvatten som genereras inom området ska avledas till Stensån via sjön väster om området. 
Bagvatten ska i största mån tas om hand lokalt och fördröjas i öppna system. 
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Fornlämningar 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Arkeologiska utgrävningar har genomförts inom området i samband med framtagande av 
planprogrammet för området vid Båstads nya station samt detaljplaneläggningen för Inre 
kustvägen. Undersökningarna har inte resulterat i några fynd. 

Bullerförhållanden 
Området kommer att vara utsatt av buller från Inre kustvägen. Bullerberäkningar har ge
nomfört i samband med detaljplaneläggningen av vägen samt inför arbetet med strukturpla
nen. Beräkningar visar att de byggnader som ligger närmast Inre kustvägen riskerar att bli 
utsatta för ljudnivåer som överskrider gällande riktvärden utomhus. Med hjälp av bullerav
skärmande åtgärder nära vägen går det att reducera ljudnivåerna för bottenvåningarna men 
effekten från låga skärmar avtar dock markant från ca 3 m mottagarhöjd och uppåt varför 
även placering och disponering av byggnader behöver ägnas omsorg. Avstegsprincipen med 
tyst och ljuddämpad sida kan behöva tillämpas för byggnader närmast Inre kustvägen. 
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6. PLANFÖRSLAGET 

Strukturplan 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

I områdets västra del bevaras och utvecklas den södra delen av skogsområdet för ekologiska 
och rekreativa värden. Zoner med naturmark i områdets kanter förbinder områdets olika 
delar och skapar kopplingar mot omgivande naturområden såsom sjön och Stensån i syd
väst. 

Kvarteren disponeras så att en tätare och högre bebyggelse med flerbostadshus med cen- ( 
trumfunktioner i bottenvåningen (BC) medges närmast stationstorget och den nya statio-
nen. Centralt i området medges en blandning av flerbostadshus och radhus (B fler /rad) 
medan kvarteren i norr och väster utgörs av friliggande småhus, kedjehus och radhus (B). 
Längst i norr medges en tomt för förskola (S). ( 

Mellanvägen kommer, tillsammans med en ny korsande gata, att utgöra huvudgatorna i om
rådet och förses med separata gång- och cykelvägar. Övriga gator inom kvarteren, lokalgator, 
planeras för blandtrafik. Längs alla gator, förutom Mellanvägen, avses parkering kunna an
ordnas som en integrerad del av gatumiljön. 
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Grönstruktur och allmänna platser 

Strukturplan 
TUVEL YCKAN - Hemmeslöv 5:2 

De offentliga platserna i området utgörs av områden med naturmark och ett torg i anslut
ning till Inre kustvägen. 

I områdets västra del bevaras och utvecklas den södra delen av skogs området för ekologiska 
och rekreativa värden. Inom naturområdena som helhet förelås promenadvägar anläggas 
för att förbinda områdets olika delar och skapa kopplingar mot omgivande naturområden 
(se pilar i kartan nedan). Centralt i området, i anslutning till skogsområdet, föreslås funk
tioner för lek och spontanidrott anläggas. Kopplingen mellan det centrala naturområdet och 
torget och stationen ska ägnas särskild omsorg avseende utformning och tillgänglighet. 

Naturmarken inom området kommer, förutom att ha ekologiska och rekreativa funktioner, 
spela en viktig roll i omhändertagandet av dagvatten inom området. Avledning av vatten ska 
i så stor utsträckning som möjligt ske i öppna system som medger infiltration. Vid kraftiga 
flöden ska systemet medge avledning till sjön och Stensån i sydväst. 

Strukturplan -grönstruktur och allmänna platser 
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Bebyggelse 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Bebyggelsen i området disponeras så att en tätare och högre bebyggelse med flerbostadshus 
med centrumfunktioner i bottenvåningen (BC fler/centrum) medges närmast stationstor
get och den nya stationen. Bebyggelsen vid torget och längs Inre kustvägen ska främja en 
stadsmässig struktur; hus ska placeras i gräns mot torg och gata, entreer ska vändas mot den 
offentliga sidan av kvarteret och bottenvåningar ska medge att verksamheter kan inrym
mas. I dessa delar tillåts högre bebyggelse. Centralt i området medges en blandning av 
flerbostadshus och radhus (B fler/rad). Här föreslås en blandad bebyggelse med 
varierande höjder där flerbostadshusen tillåts gå upp till en högre höjd. Kvarteren i norr 
och väster utgörs av småhus; friliggande villor, kedjehus och radhus (B småhus). 

I områdets nordvästra del medges en tomt för förskola (S förskola), i öster regleras 
befintlig transformator som teknisk anläggning (E). 

Bebyggelsen närmast Inre kustvägen ska i så stor utsträckning som möjligt placeras/utfor
mas för att skydda bakomliggande bebyggelse från buller från vägen. 

Strukturplan - bebyggelse 
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Trafik och parkering 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Områdets gatunät kommer att anslutas till Inre kustvägen i tre punkter (se cirklar i kartan 
nedan). Huvudgatorna medger också att området i framtiden ansluts till utbyggnadsområ
den enligt översiktsplanen (se pil i kartan nedan). Huvudgatorna i området förses med se
parata gång- och cykelvägar som ansluter till stationen och kommunens övergripande gång
och cykelvägnät. Lokalgatorna inom kvarteren planeras för blandtrafik. 

Parkering ska primärt ske inom kvartersmark men längs alla gator, förutom Mellanvägen, 
avses boende- och besöksparkering kunna anordnas som en integrerad del av gatumiljön. 
Med utgångspunkt från områdets direkta närhet till den nya stationen, kommersiell service 
samt naturområden längs kusten och på Hallandsåsen är den övergripande ambitionen med 
planeringen av området att minimera de framtida boendes behov av biltransporter, och där
med parkeringsplatser. Särskilda insatser av exploatörer som främjar cykling, kollektivtra
fikresande eller gemensamma billösningar är positivt och ska innebära att de kommunla 
kraven på tillskapande av bilplatser minskar. 

Strukturplan - trafik och parkering 
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7. GENOMFÖRANDE 

Etappindelning 

Strukturplan 
TUVELYCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Utbyggnaden av området föreslås ske i etapper där de olika etapperna detaljplaneläggs suc
cesivt. Indelningen är gjord med syfte att tidigt i områdets utveckling kunna tillskapa en va
rierad bebyggelse och förutsättningar för offentlig och kommersiell service samt att åstad
komma delområden/kvarter som blir väl fungerande allteftersom de färdigställs. 

Delområde A; för att stärka kopplingarna till Båstads nya station och för att kunna skapa att ( 
brett utbud av bostäder samt offentlig och kommersiell service omfattar delområdet både 
bostads- och centrumkvarteren närmast stationstorget och kvarter för flerbostadshus, fri-
liggande småhus, kedjehus och radhus samt möjligheten att bygga ut en förskola. 

Delområde B och C; för att fortsatt kunna skapa ett varierat utbud av bostäder, flerbostads
hus och radhus, omfattar delområdena kvarteren fram till Mellanvägen. 

Delområde D och E; för en fortsatt utbyggnad av friliggande småhus, kedjehus och radhus 
omfattar de sista delområdena kvarteren norr om Mellanvägen. 

Etappindelning 
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Tidplan 
Strukturplanen har tagits fram under vintern 2014-15. 

Strukturplan 
TUVEL YCKAN - Hemmeslöv 5:2 

Detaljplanen för den första etappen (delområde A) avses påbörjas under våren 2015 och 
handläggas med normalt planförfarande. Samråd planeras ske under sommaren och gransk
ning under hösten. Ett antagande av den första detaljplanen beräknas kunna ske i december 
2015. Utbyggnad av området beräknas kunna påbörjas under 2016. 

8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Strukturplanen har utarbetats av Johan Thein, Arkitekterna Krook & Tjäder, på uppdrag av 
Båstad kommun. Ansvarig handläggare för Båstad kommun är Emma Johansson (telefon 
0341-77 464, e-mail: emma.johansson1@bastad.se) I arbetet har även samhällsbyggnads
chef Lisa Rönn berg, planstrateg Magnus Sjeldrup samt projektingenjör Fredrik Jöns son del
tagit. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 85 dnr: KS 001946/2012-315 

Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. (Företagsbyn) 
- Beslut om antagande 

7 

Beskrivning av ärendet I Båstads Företags by bedrivs idag olika industri-, hälso- och utvecklingsverk
samheter på delar av fastigheten Östra Varegården 1:36. Huvudsyftet med 
detaljplanen är att förstärka och utvidga företagsbyns kapacitet som en inkuba
tor- och samlingsplats för verksamheter genom etablering av nya lokaler samt 
ge plats för vidareutveckling av hälso- och utvecklingsfunktioner. Sedan verk
samheten omformades till en företagsby 2007, har utvecklingen gått snabbt och 
byn, vars lokaler har en storlek av 10.500 kvm, närmar sig full kapacitet. 
Ungefär 65 småföretag finns på plats och utvecklingslokalerna är kopplade till 
Akademi Båstad Yrkeshögskola. För att behålla utvecklingskraften för befintliga 
småföretag samt locka nya småföretag med behov av samverkan behövs nya 
verksamhetslokaler av olika storlek. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad den 20 mars 2015, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. antas. 

Justerandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2015-03-20 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr:B2014/942 \<'3 IC,'ib/10/l. - 3J5 
Till: Kommunfullmäktige via KSAU/KS 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad/Planassistent Carina Ericsson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta, 2015-03-20 
2. Illustrationskarta, 2015-03-20 
3. Planbeskrivning, 2015-03-20 
4. Granskningsutlåtande, 2015-03-20 

Samråd har skett med: 
Magnus Sjeldrup 

Tjänsteskrivelse 

Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. - beslut om antagande 

Bakgrund 

1 (2) 

I Båstads Företagsby bedrivs idag olika industri-, hälso- och utvecklingsverksamheter på delar 
av fastigheten Östra Varegården 1:36. Huvudsyftet med detaljplanen är att förstärka och ut
vidga företagsbyns kapacitet som en inkubator- och samlingsplats för verksamheter genom 
etablering av nya lokaler samt ge plats för vidareutveckling av hälso- och utvecklingsfunktion
er. Sedan verksamheten omformades till en företags by 2007, har utvecklingen gått snabbt och 
byn vars lokaler har en storlek av 10500 m2 närmar sig full kapacitet. Ungefär 65 småföretag 
finns på plats och utvecklingslokalerna är kopplade till Akademi Båstad Yrkeshögskola. För att 
behålla utvecklingskraften för befintliga småföretag samt locka nya småföretag med behov av 
samverkan behövs nya verksamhetslokaler av olika storlek. 

Företagsbyn inkom 2012-12-03 med en begäran om planbesked för delar av fastigheterna 
Östra Varegården 1:36samt1:38. Genom att bygga ut den största industribyggnaden åt sydost 
kan en viss utökning åstadkommas inom befintlig mark Ytterligare utölming planeras på intil
liggande mark öster och väster om företags byn i form av etablering av nya byggnader utfor
made som en ny gårdsmiljö samt fristående byggnader som tar hänsyn till områdets befintliga 
karaktär. 

Aktuellt 
Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2014-11-27 till 2014-12-28 för att ge 
sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Med anledning av 
de synpunkter som har kommit in har planförslaget reviderats enligt följande: 

• Kommunen har genomfört en bullerutredning som resulterar i att bullerriktvärdena 
överskrids något för vårdlokalerna i nordväst. Detta föreslås lösas genom ett 1,5 meter 
högt bullerplank som placeras i fastighetsgräns ut mot Ängelholmsvägen. 

• Trafikutredningen har uppdaterats efter granskningen. Ändringarna består främst i att 
refugen vid övergångstället tas bort samt att vänstersvängkörfältet vid infarten i nord
öst har slopats. Förändringarna är möjliga att åtgärda inom befintligt vägområde. De
taljplanens reglering med "Huvudgata" tas därför bort från förslaget. 



2 (2) 

• Planbeskrivningen har förtydligats med att brandvattenförsörjning får lösas med egen 
tank för att åstadkomma det tryck som krävs utöver vad NSVA kan tillhandahålla. 

• I övrigt har planbeskrivningen justerats med redaktionella förtydliganden. 
• Utöver detta har en miljöteknisk markundersökning genomförts. Analysresultaten vi

sade inga halter över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) vilket 
medför att planerad användning är möjlig inom fastigheten. 

Stä 11 ni ngstaga nde 
Detaljplanen för Östra Varegården 1:36 m.tl är en principiellt viktig plan och ska därför god
kännas i KS samt antas i KF. 

Förslag till beslut 

1. Detaljplan för Östra Varegården 1:36 m.fl. antas. 

Båstad 2015-03-20 

~662~ 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 86 dnr: KS 000770/2012-500 

Lokaliseringsutredning för återvinningscentral 
inom Båstads kommun 

8 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 april 2012 uppdraget till verksamhets
område Teknik och service att tillsammans med NSR utreda lämpliga placer
ingar av en återvinningscentral. Resultatet har tidigare presenterats för såväl 
politiker som allmänhet och synpunkter från dessa möten har beaktats genom 
kompletteringar enligt bilagor. 

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson daterad den 8 april 2015. 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 21 januari 2013. 
Tjänsteskrivelse från Teknik och service samt NSR, daterad 10 januari 2013, 
med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 16 april 2012. 
Rapport från SWECO den 8 oktober 2012. 
Powerpointpresentation NSR visad från KS au den 25 februari 2015. 
PM från NSR den 6 februari 2013. 
Yttrande från Trafikverket den 18 februari 2013. 
Inkomna skrivelser från allmänheten relevanta för ärendet. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Ingela Stefansson (S), Anders Gunnarsson (C), Bo Wendt (BP), Sonia 
Larsson (C), Ingrid Edgarsdotter (KD), Katarina Toremalm (MP), Inge 
Sanden (SD) och Haakon Böcker (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Svenstad förordas som lämplig placering för en modern återvinningscentral. 

2. NSR ges i uppdrag att påbörja processen med att söka miljötillstånd 
för en ny återvinningscentral i Svenstad. 

I usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

f}fJ~ cd IL 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 87 dnr: KS 000476/2011-566 

Svar på motion - Inrättande av en modern återvinningscentra l 
i Svenstad 

9 

Beskrivning av ärendet Göran Klang (S) lämnade den 16 maj 2011 in en motion angående 

Beslutsunderlag 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

inrättande av en modern återvinningscentral (ÅVC nedan) i Svenstad. Han 
yrkar bland annat att kommunen snarast köper marken där Svenstad ÅVC nu 
är placerad, så att Båstads kommun och kommuninvånarna kan få en modern 
ÅVC. Motionen återremitterades av kommunfullmäktige den 26 september 
2012, § 184, för att avvakta den kommande utredningen. Utredningen blev 
klar i oktober 2012. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson, daterad den 
11 november 2013. 
Motion från (S) ang. återvinningscentral i Svenstad. 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet den 18 november 2013. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Göran Klang (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen om inrättande av en modern ÅVC i Svenstad bifalls under 
förutsättning av slutligt beslut i kommunfullmäktige om lokalisering, 
samt att miljötillstånd erhålls från Länsstyrelsen. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~t?f4l-
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Motion om iiättande av en modem återvinningscentral. 

I 
När många av oss fåt! vi grejar över i vårt hushåll och vill inte ha det kvar. Då 
packar vi det i bilen '.och åker i väg med det till en återvinningscentral. Nu är 
det så att vi inte har någon bra fungerande återvinningscentral. Den idag 
fungerande återvinningscentralen (Svenstad) är inte bra i det skick som den är. 
Den behöver rustas upp och asfalteras. 
Personalen gör ett bra jobb som gör att den :fungerar. 
NSR har en åtgärdsplan för att bygga om alla åtcrvinningscentraler i alla 

ägarkonununer till moderna anläggningar. Detta.kan.ske i alla kommuner utom 
Båstad kommun. Varför kan man i11te det? NSR eller kommunen äger inte 
marken där anläggningen är placerad idag. Man har kollat om det finns någon 
annan placering till återvinningsanläggningen, men inte funnit någon lämplig! 
För oss Socialdemohater är nuvarande placering (Svenstad) den bästa för 
kommunen och kommuninvånarna. Vid köp så har kommunen en 
uppsägningstid av 6 inånader. 1 juli är tiden för i år, så därför är det ett 
brådskande ärende. 

Därför föreslår vi Socialdemokrater 
Att kommunen snai'ast köper marken som Svern~tad återvitmingscentrnl är 

placerad på, så att kommuninvånarna och Båstad kommun får en modern 
återvinningscentral .. 

Att Båstad kommun handlägger frågan fort, för uppsägningstiden är 6 månader. 

Att svaret på motionen redovisas på komm1mfullmäktiges första möte hösten 
2011. . 

~74,, kiot01 
Göran Klang (S) 

BÅSTADS l<OMMUN 
l<ominunstyrelsen 

p. 1 Qt'Q 

2011 ~05- 1 6 
·, \.11 -1·\-SloL Dnr.hS .... ::.\.3-.~+t '" 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 88 dnr: KS 000611/2014-600 

Svar på medborgarförslag - Ny förskola i Förs löv 

Beskrivning av ärendet Kommunen mottog ett medborgarförslag den 23 april 2014 med förslag om 
att snabbt bygga en ny förskola i Förslöv, då Skogsbyns förskola fick stänga 

( på grund av mögel. Slutrapporten för Skogsbyns förskola inklusive en 
kostnadsberäkning finns ännu inte. Förslagsställaren har skickat med 
fakta om en nybyggd förskola i Råå som inspiration till kommunen inför 
kommande byggnation. 

( Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från skolchefBirgitte Dahlin, daterad den 11 mars 2015, 
med tillhörande bilaga. 

Beslut 

( 

( 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Medborgarförslaget angående ny förskola i Förslöv bifalls. 

) usterandes signaturer 

10 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~ ;;l. rAfl--
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Barn & skola 

Datum: 2015-03-11 

Handläggare: Skolchef Birgitte Dahlin 

Dnr: KS 611/14-600 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Båstadhem 
Teknik och service 
Barn och skola 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Samråd har skett med: 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag om byggnation av ny förskola i Förslöv. 

Bakgrund 

1 (1) 

Kommunen mottog ett medborgarförslag 2014-04-23 med förslag om att snabbt bygga en ny för
skola i Förslöv då Skogs byns förskola fick stänga på grund av mögel. Slutrapporten för Skogs byns 
förskola inklusive en kostnadsberäkning finns ännu inte. 
Förslagsställaren har skickat med fakta om en nybyggd förskola i Råå som inspiration till kommu
nen inför kommande byggnation. 

Aktuellt 
Det finns i budgetplanen för 2016 avsatt medel för en ny förskola. 

Övervägande/framtid 
Båstadhem samt Teknik och service bör redan nu få signaler om att planera för en ny förskola i 
Förslöv. Den nya förskolan i Råå kan vara en del av inspirationen när nybygge planeras. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget från Cecilia Widen bifalls. 

~r~~J)~ . 
Skolchef 
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Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag 
Jag och min familj är en av många som drabbats av dåligt underhåll av kommunens förskolor och 
skolor. Jag kan bara gissa vad som kommer hända nu, ett troligt scenario är att mina barn konuner 
hanma på olika förskolor. Då det tar tid att hämta på olika ställen blir följden att vi konuuer att belasta 
pedagogerna och kommunen med att ha dem längre tid på förskolan. 

När vi flyttade till Förslöv 2010 med hopp om att slå rot och bilda familj skröt vi ofta till vänner med 
kommunens vision om att" Båstads konunun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i 
Öresundsregionen.'' 
Nu, fyra år senare känner jag mig besviken på hm det blev. Här är inga självldara mötesplatser i 
Förslöv, inga fina lekplatser, inget badhus och nu - ingen förskola. 

Nu hoppas jag att ni politiker tar tillfället i akt att göra något bra ut av detta och vitma tillbaka alla 
barnfamiljers förtroende. Bygg en bra förskola, utlys en arkitekttävling, samla ihop en erfaren 
projektgrupp och anlita en duktig byggare. Låt det inte dröja, våra barn hinner växa upp under tiden. 

Mitt förslag är att ni låter er inspireras av Råå som byggde en ny förskola efter att ha upptäckt 
fuktproblematik i den gamla. I år blev de nominerade till Arets Bygge 2014 och har verkligen lyckats 
vända något negativt till något positivt och dessutom satt Råå på kattan. 

Lycka till! 

Cecilia Widen 
Bokesliden 171 
269 92 Båstad 

0431-450343 

cia.widen@gmail.com 

( 

( 

( 



Vågräta vindar formar Råås skolbygge I Byggindustrin Sida 1av4 

Arkitekten Dorte Mandrup Lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner 

när hon ritade den nya förskolan. Foto: Elin Bennewitz 

Vågräta vindar formar Råås skolbygge 

I Råå har en gammal skola fått nytt liv samtidigt som förskolebarnen har fått en helt 
ny byggnad med modernt uttryck. Tidspress, gamla fuktskador och PCB-sanering 

satte projektgruppen på prov. Nu nomineras projektet Råå södra skola och förskola 

till Årets Bygge 2014. 

NYHET 

13 FEBRUARI 

Av: ELIN BENNEWITZ 

I kustsamhället Råå strax söder om Helsingborg finns kommunens äldsta skola som 

ännu är i bruk - Råå södra skola. Bara ett tiotal meter från Öresunds vattenbryn står 

tre huskroppar i tegel, byggda 1849, 1870 respektive 1938. Sedan hösten 2013 finns 

också en fjärde huskropp - en förskola som bryter av med sin moderna dansl<a 

arkitektur. Grånad fasadpanel och toppiga takkupor smälter in bland kustvegetation 

och bodar. 

- Det hela började egentligen i början av 2000-talet när det stod klart att den gamla 

skolan hade fuktproblem som behövde åtgärdas, berättar Hans Utter, extern 

projektledare åt byggherren Kärnfastigheter. 

http:/ /byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%C3 %A5 gr%C3 %A 4ta-vindar-formar-r%C3 %. . . 2014-04-2~ lift 
{Jri" 
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Efter kontakt med entreprenörer fick Kärnfastigheter klart för sig att det skulle krävas 

omfattande ingrepp för att komma till rätta med fuktproblematiken. Samtidigt kom 

prognoser som visade att efterfrågan på förskoleplatser i Råå skulle öka de 

kommande åren. 

Projektet kom därför att innehålla två delar, dels ombyggnad av skolan och dels 

nybyggnad av en förskola. Projektledningen undersökte flera möjliga vägar. En var att 

riva allt och bygga nytt. Övriga handlade om olika kombinationer av om- och 

nybyggnad. 

- Men den gamla skolan är q-märl<t så vi landade ganska snabbt i alternativet att rusta 

upp de befintliga skolbyggnaderna och bygga en ny förskola på västra sidan vid 

vattnet i en modern arkitektur som bryter av, säger Hans Utter. 

Efter en arkitekttävling fick danska Dorte Mandrup Arkitekter uppdraget att rita 

förskolebyggnaden. Arkitekten Dorte Mandrup lät sig inspireras av Råås kustlandskap 

med fiskebodar och sanddyner. Både fasad och tak är klätt med smala ribbor av 

stående panel i träslaget Robinia, som ibland kallas falsk akacia. 

Robinian bryts upp av trekantiga takfönster, några enstaka stora fyrkantiga 

panoramafönster och långa trekantiga fönsterpartier som är lågt placerade av hänsyn 

till de mindre barnen. På håll syns spetsarna på förskolans takparti sticka upp ur en 

sanddyn som en liten samling hyddor. 

- Det tog ett par månader in i projektet innan jag helt greppade byggnadens geometri, 

säger Patrik Tublen, platschef hos generalentreprenören Peab. 

Till sin hjälp hade han och de andra på bygget en modell som arkitekterna levererade. 

- När arkitekterna först frågade om de skulle skicka en modell tänkte vi att nej, varför 

betala extra för det. Men de svarade att det inte kostade extra, att de alltid gör 

modeller av sina projekt. Och vi hade verkligen stor nytta av den. Snickarna var ofta 

och kikade på den, säger Patrik Tublen. 

Utöver de många vinklarna skapade också installationerna huvudbry. I slutet av 

detaljplanearbetet höjdes nämligen golvnivån med en halv meter som en 

försiktighetsåtgärd inför framtida förändringar av havsnivån. 

- Men av någon anledning missade de att öka takhöjden med motsvarande. Jag vet 

inte varför, helt ärligt tror jag det var en miss, säger Hans Utter. 

När 50 centimeter försvann från höjden fick projektteamet tänka om. Installationerna 

som skulle legat i taket fick flytta till golvet. 

- Installatörerna är ju vana vid att mata på när de gör sitt jobb. Här blev det pilligare för 

dem, säger Patrik Tublen. 

http ://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%C3 %A5 gr%C3 %A 4ta-v indar-formar-r%C3 % . . . 2014-04-23 
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En extra komplikation kom av att de bärande innerväggarna är bitvis genomskinliga. 

Väggarna består av stående kertobalkar klädda med glas. 

- Dels kunde vi inte ta hål i balkarna hur som helst eftersom de är bärande och dels 

kunde vi inte dra ner ventilationskanaler mellan dem hur som helst eftersom det 

skulle störa genomskinligheten, säger Hans Utter. 

Det som var upprinningen till hela projektet - fuktproblemen i fasaden mot havet - var 

närvarande även i arbetet med förskolan. 

- När det regnar här regnar det vågrätt. Att fuktsäkra har varit centralt i projektet, både 

i om- och i nybyggnadsarbetet, säger Hans Utter. 

Takets tätskikt består av papp på Foamglas och ytterväggarnas tätskikt består av 

Cemberit Windstopper. 

- Där har jag spenderat många timmar och tittat och funderat för att försäkra mig om 

att det blev tätt. Och - peppar, peppar - det blev det. Vi har ju haft några eldprov med 

stormarna Simone och Sven, säger Patrik Tublen. 

Att fuktsäkra de gamla skolbyggnadernas västra fasader var en ännu större utmaning. 

Redan på 1970-talet upptäcktes fuktproblem i den västra fasaden. Då murade man ett 

extra lager tegel utanpå den befintliga fasaden. 

- Problemet var bara att den nya stenen var porösare än den gamla så det blev som 

en blöt filt på fasaden. Dessutom var det rött tegel i stället för det ursprungliga gula 

Höganästeglet, det kan man också ha synpunkter på, säger Hans Utter. 

Nu är teglet från 1970-talet borta och i stället har den västra fasaden fått en ny putsad 

yta och en ventilerad konstruktion. Men att det skulle bli så var långt ifrån självklart. 

- Eftersom byggnaderna är q-märkta fick vi först beskedet att vi inte fick göra något 

som skulle påverka fasadernas utseende. 

Men bygglovsritningarna från 1800-talet visade att ursprungsplanen var att putsa 

fasaden. När det stod klart fick projektledningen också tillstånd att putsa de västra 

fasaderna. 

- Det är förskolan som får all uppmärksamhet. Och det kan jag förstå, för det är en ny 

byggnad och den har en spännande arkitektur. Men för oss i projektet är det 

ombyggnaden av de gamla skolbyggnaderna som varit den verkliga utmaningen, 

säger Patrik Tub len. 
, ,-... 

Han får medhåll av Hans Utter. 

- Det är alltid svårt med gamla hus. Man åker på saker som man inte räknat med från 

början, säger han. 

http ://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%C3 %A5 gr%C3 %A 4 ta-vindar-formar-r%C3 %. . . 2014-04-23 
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Hela projektet var ursprungligen budgeterat till 70 miljoner kronor. Slutnotan landade 

på 85 miljoner kronor. Merkostnaden ligger endast på ombyggnadsdelen, förskolan 

höll budget. 

- Det som gjorde att det blev dyrare än vi hade räknat med var i första hand att 

mycket mer av putsen fick knackas bort samt att det visade sig finnas mer PCB som vi 

då fick sanera. Vi hade gjort förstörande ingrepp för att uppskatta byggnadens skick 

men när vi sedan satte igång visade sig läget vara ett helt annat bara någon meter från 

öppningarna, berättar Hans Utter. 

Att ingreppen i skolbyggnaderna skulle bli mer omfattande blev uppenbart redan 

tidigt i projektet. Byggstarten skedde i augusti 2012 och redan vid årsskiftet fick Peabs 

anställda börja arbeta övertid och helger. 

- Det positiva är att vi förstod redan tidigt att vi behövde sätta in helgarbete. Det 

gjorde att vi klarade den ursprungliga tidplanen utan att tulla på kvaliteten. Allt vi gjort 

har varit genombra, säger Patrik Tub!en. 

Elin Bennewitz ,reporter Byggindustrin 

elin@byggindustrin.se (mailto:elin@byggindustrin.se) 

Råå södra skola och förskola 

Projekt: Ombyggnad av befintlig skola och nybyggnad av förskola 

Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborg. 

Projektledning: Sweco Management. 

Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter (förskolan) och Arkitektlaget (skolan). 

Konstruktör: Tyrens. 

Generalentreprenör: Peab. 

Installatör, ventilation: Bi-Vent. 

Installatör, VS och el: Bravida. 

Byggkostnad: 85 miUoner kronor. 

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%C3 %A5 gr%C3 %A 4 ta-vindar-formar-r%C3 % . . . 20 I 4-04-23 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

dnr: KS 000524/2015-900 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Blad 

11 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap,§ 33 bör en motion (eller ett medborgarförslag) 
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 
denna tid, ska detta, och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 
medborgarförslaget från vidare handläggning. I kommunfullmäktiges arbets
ordning anges också att ej avslutade motioner ska redovisas till kommun
fullmäktige två gånger per år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
sammanträden i april och oktober. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Utskott/presidium 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad den 
8 april 2015, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagd redovisning daterad den 8 april 2015 läggs till handlingarna. 

justerandes sil(naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

dA rl- #!- , 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-04-08 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dnr: KS ooc 5·z.4 f z (}/ 5 -1a 1J 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Kansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ej avslutade motioner 2015-04-08 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Bakgrund 

Tjänsteskrivelse 

Enligt kommunallagen 5 kap, § 33 bör en motion (eller ett medborgarförslag) beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

1 (1) 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta, och vad som kommit fram vid 
beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges också att ej avslutade motioner ska redovisas till 
kommunfullmäktige två gånger per år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i 
april och oktober. 

( Aktuellt 

( 

Bilagt till denna tjänsteskrivelse återfinns en förteckning över ej avslutade motioner 2014-04-08 
samt de aktuella motionerna. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Redovisningen 2015-04-08 läggs till handlingarna. 

Båstad den 8 april 2015 

i/,;, {f;~fsh/'---
Linda Wahlström 
N ämndsekreterare 

150408\7e0\ lw r;M. ~ ~ 



Diarienr Diarieplan Datum 

000463/2015 600 2015-03-25 

000428/2015 604 2015-03-19 

000412/2015 600 2015-03-17 

000411/2015 600 2015-03-17 

000355/2015 200 2015-03-09 

000354/2015 200 2015-03-09 

'.)00285/2015 600 2015-02-25 

)00158/2015 600 2015-01-29 

)01305/2014 900 2014-09-10 

)00970/2014 700 2014-06-26 

)00969/2014 700 2014-06-26 

)00614/2014 400 2014-04-23 

)01893/2013 900 2013-11-20 

)01868/2013 900 2013-11-14 

)004 76/2011 566 2011-05-16 

~ j A \J s L öT'-*-!) t;;: 'H tJ'T\ o tJ e\l_ o t:TO'bee- 2-o 15 

Initierat av Beskrivning av ärende 

Motion angående sommarjobb i Båstads kommuns 

Niclas Svanberg (S) m.fl verksamheter 

sverigedemokraterna Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

sverigedemokraterna Motion om att kommunen ska värna bygdeskolorna 

Motion om införande av frånvaro-sms i Båstads 

sverigedemokraterna kommuns skolor 

Motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 

beteckning 24:1, upplåts för produktion av 

Miljöpartiet i Båstad/Bjäre jordbruksprodukter 

Motion om att kommunen avsätter en del eller hela 

nyinköpta Båstad Killeröd 11:12 för utvecklande av 

Miljöpartiet i Båstad/Bjäre ekologiskt privat bostadsbyggande 

Motion om att kommunen ska införa ett 

Katarina Toremalm (MP) integrationspris 

Motion om att starta upp en Kofoed-inspirerad skola i 

Ingela Stefansson (S) Båstad 

Socialdemokraterna Motion angående bostadsförmedling 

Ann-Marie Johnsson & So nia Larsson -

Centerpartiet Motion - Demenssjuksköterska 

Ann-Marie Johnsson - Centerpartiet Motion - Djur i vård och omsorg 

Centerpartiet - Uno Johansson & Gösta 

Gebauer Motion - Kommunikationsplan för Båstads kommun 

Motion från Centerpartiet angående ett 

Centerpartiet aktiv/servicecentra i Grevie tätort 

Socialdemokraterna Motion : Vita jobb 

Motion - Inrättande av en modern återvinningscentral, 
Socialdemokraterna Svenstad 

- - -.. -.. 

Plan beslut 

KF 151028 

KF 150624 

KF 151125 

KF 150923 

KF 150624 

KF 151028 

KF 151028 

KF 151028 

}(}=: t50.612 
' 

rcr1s~-
K' r /:SOS 
l /f- _,.... o_s-
~' l ~ I 

~f/~o~ 
KS 150415 

KS 150415 

L 

2. ' 

3 . 

't . 

5. 

k 

1 -
<6 ' 

j../ 9.,. 

'110, 
z1-11 J 

-.:;- il. 

i;:;-,~ 
/"( , 

I 5. 

&Jrt_ ,/-\__ <JfJ 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 90 dnr: KS 000298/2015-315 

Uppdragsbeskrivning: Förslag om inrättande av en tillfällig 
beredning för sammanställning av program för ny fördjupad 
översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

12 

Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken-Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplane
ring. Kommunfullmäktige gav beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i 
uppdrag den 26 februari 2014 att ta fram en programhandling för den för
djupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet har varit ute 

Beslutsunderlag 

Yrkanden 

Ajournering 

Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Utskott/presidium 

på samråd. 

Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och 
samhällsbyggnadschefLisa Rönnberg, daterad den 7 april. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 25 februari 2015. 
Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad den 17 februari 2015. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall till liggande förslag. Beredningen ska bestå 
av fem ledamöter och fem ersättare. 

Bo Wendt (BP) och Katarina Toremalm (MP): Bifall, med följande ändring: 
Beredningen bör bestå av nio ledamöter istället för fem. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
bifallit Bo Wendts m.fl. förslag. Omröstning begärs och följande omröstnings
ordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Bo Wendts m.fl. förslag röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 19 Ja- och 21 Nej-röster, vilket närmare framgår 
av protokollets närvaro- och omröstningslista. Därmed har fullmäktige 
beslutat att bifalla Bo Wendts m.fl. förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Beredningen får i uppdrag att sammanställa och slutföra program 
för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik. 

2. Beredningen ska bestå av nio ledamöter samt nio ersättare. 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfu 11 mäktige 

Datum: 2015-04-07 

Handläggare: Magnus Sjeldrup 

Dnr: KS 298/15-315 

Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 

Kommunfullmäktige, Olof Sellden (översiktsplanerare ), Magnus Sjeldrup (planstrateg), 
Lisa Rönnberg (samhällsbyggnadschef). 

Bilagor: 
Bilaga 1 Process för programskede 
Bilaga 2 Process för fördjupad översiktsplan 
Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 
Bilaga 4 Sammanträdesprotokoll Uppdragsbeskrivning-Program för Fördjupad översiktsplan 

N orrviken-Kattvik 

Uppdragsbeskrivning - Sammanställning av program för ny Fördjupad 
översiktsplan Norrviken - Kattvik 

Bakgrund 

1 (2) 

I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Norrviken -
Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering. Kommunfullmäktige gav be
redningen 2014-02-26, § 27 för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en program
handling för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den fördju
pade översiktsplanen Norrviken-Kattvik är nu i sin process varit ute på samråd. Varför arbetet 
med att sammanställa yttrandena återstår innan det kan fastställs av kommunfullmäktige. Efter 
sammanställningen av yttrandena samt ev. justeringar är gjorda går programmet upp för ett fast
ställande av programmet. 

Efter programskedet tar den mer lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till fördjupad 
översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. Processen för en fördjupad översikts
plan är densamma som för en kommunomfattande översiktsplan. PBL Kap 4.1-14§. 

Uppdraget 
Av kommunfullmäktige utsedd tillfällig beredning ska med förvaltningens stöd sammanställa in
komna yttranden för programmet för den fördjupade översiktsplanen Kattvik-Norrviken. Efter 
som kommunens politiska organisation har förändrats sedan årsskiftet har beslut fattats om att 
processansvaret för den fördjupade översiktsplanen ska övertas av en tillfällig beredning. 

Uppdragets koppling till kommunens vision 

Kommunens vision utgör grunden för arbetet och programmets mål. 



Tidplan 
Uppdragsbeskrivningen klar januari 2014 
Uppdraget ges av kommunfullmäktige 2014-02-26 
Beredningsmöte 2014-03-05 med uppstart av uppdraget, månatlig uppföljning har skett vid 
ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, kommunfullmäktige beslutade 
om programhandling 
Beslutande om programsamråd 2015- 01-28 §7 
Av kommunfullmäktiges presidium utsedd tillfällig beredning sammankomst 2015-05-12 
och 2015-05-26 
Fastställande av program av kommunfullmäktige 2015-06-24. 

Medborgarperspektiv 

2 (2) 

Medborgardialoger har genomförts av den tidigare beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, 
som ett led i framtagandet av programmet. 

Deltagande tjänstemän 
Personal på Samhällsbyggnad. 

Ekonomi 
Två mötestillfällen a fem timmar: cirka 15.000 kr (inkl. beredningens arbetskostnader, arvoden, 
körersättning o.d.). 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Beredningen får i uppdrag att sammanställa och slutföra program för ny Fördjupad 
översiktsplan N orrviken - Kattvik. 

Båstad enligt ovan 

Håkan Mörnstad (BP) 
Ordförande i kommunfullmäktige 

Lisa Rönnberg 
Samhälls byggnads chef 
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KF § 91 dnr. KS 000651/ 2015-903 

Val av ti llfällig beredning för sammanstä llning av program för 
ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

Beskrivning av ärendet Fullmäktige ska utse ledamöter och ersättare till den tillfälliga beredningen för 
sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik. 

Föredragande 

Ajournering 

Beslut 

Utskott/presidium 

Valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) föredrar ärendet. 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande personer utses till den tillfälliga beredningen för tiden 
2015-05-12 - 2015-05-26: 

Ordinarie: Ersättare: 
Hans Grönkvist (BP) Karin Schmidt (BP) 
Kerstin Gustafsson (M) Åsa Ragnarsson (M) 
Christer de la Matte [M) Göran Brauer [M) 
Thomas Andersson (FP) Mats Lundberg (FP) 
Michaela Backman (C) Gösta Gebauer (C) 
Ingrid Edgarsdotter [KD) Krister Lilja [KD) 
Hans Ekwurtzel (MP) Allan Sunnergren (MP) 
Carolin Gräbner (SD) lngegerd Nilsson (SD) 
Niclas Svanberg fS) Jessica Andersson (S) 

)usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 92 dnr. KS 000652/2015-903 

Val av ordförande och vice ordförande i den tillfälliga 
beredningen för sammanställning av program för ny 
fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik 

Blad 

14 

Beskrivning av ärendet Fullmäktige ska utse en ordförande och en vice ordförande i den tillfälliga 
beredningen för sammanställning av program för ny fördjupad översiktsplan 
N orrviken-Kattvik. 

Föredragande Valberedningens ordförande Eddie Grankvist (BP) föredrar ärendet. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande personer utses för tiden 2015-05-12 - 2015-05-26: 

Ordförande: Vice ordförande: 
Hans Grönkvist BP Thomas Andersson FP 

usterandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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KF § 93 dnr: KS 000207 /2014-315 

Program för ny översiktsplan 

Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen 

Beslutsunderlag 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Utskott/presidium 

av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Den 
26 februari 2014 beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för 
arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med 
ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har 
färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya 
kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra 
kommuninvånare och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Åter
rapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige 
den 26 november 2014. Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 
har en ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program 
för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över process
ansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån 
presentera en något förändrad arbetsprocess. 

Skrivelse från fullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och berednings
koordinator Olof Sellden, daterad den 7 april 2015, med tillhörande bilagor. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 15 april 2015. 

Bo Wendt (BP), Thomas Andersson (FP) och Göran Brauer (M): Bordläggning. 

Ann-Margret Kjellberg (S) och Håkan Mörnstad (BP): Ärendet ska avgöras idag 
och ej bordläggas. 

Ordföranden ställer först proposition på huruvida fullmäktige ska avgöra 
ärendet idag eller bordlägga ärendet. Han finner att fullmäktige ska bordlägga 
ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärendet bordläggs. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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dnr. KS 001718/2014-903 

Fyllnadsval av ersättare i Valnämnden efter Birgitta Abel in (M) 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att förrätta ett fyllnadsval av ersättare i 
Valnämnden för Moderaterna, sedan Birgitta Abelin (M) blivit ordinarie. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till ersättare i Valnämnden för tiden 
2015-05-04- 2018-12-31: 

Jacob Trattner (M) 

usterandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-05-04 

KF § 95 dnr: KS 000065/2015-903 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas, över 
de fattade fullmäktige beslut som ska verkställas, har bordlagts eller åter
remitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen 
och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagd redovisning daterad den 21 april 2015 godkänns. 

Justerandes si naturer 
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KS/nämnd Utdragsbestyrkande 



~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

2015-04-21 
Dnr: KS 65 /15-903 

Ärenden: 

Besll'l\l[S·i fwi:sfäim's, 1Glä~u1m11 ~ Il) 'ifi- 1 1 !.; ,rnr I 

m.:h R·a1ragraf t· ~' 

§ 139, KF 2012-06-27 235/11 
Miljöprogram 2012-2020 
§ 25, KF 2013-02-27 318/11 
Program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet 2013-2020 

§ 60, KF 2013-03-27 236/11 
Vård- och omsorgsprogram 
2013-2020 
§ 172, KF 2013-12-18 1231/12 
Skol- och utbildnings-
program 2014-2021 

§ 108, KF 2014-06-25 1039/12 
Energiprogram 2014-2020 

§ 109, KF 2014-06-25 1038/12 
Vindkraftsprogram 
§ 6, :KF 2015-01-28 685/14 
Kulturprogram för Båstads 
kommun 2015 - 2025 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 

,,-..._ - -. -.. 

1 (5) 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 2015 

I BeS1~r iv,nfi 1rng ~~.11:1 1~]i>~lrag~:t _J ~"1A'Swa;r1i·g ~ f~Sit~tlilS' r(*l~ 
. - -~· ~ . -~- ---·. . 1iii1IM~F- 1 
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.. - ,. ,,....11'.:m,,_-,.,,. .... , ....... ~~ 

Programmet antaget av KF 2012-06-27. KLK, Miljö- Programmet ska ses över, utvärderas och Maj 2016 
strategen revideras under 2016. 

Programmet antaget av KF 2013-02-27. Samhälls- Programmet ska ses över, utvärderas och Hösten 
skydd revideras under 2015. Pga. försenad handlingsplan 2015 

kommer översyn, utvärdering och revidering av 
programmet upp tidigast hösten 2015. 

Programmet antaget av KF 2013-03-27. Vård& Programmet ska ses över, utvärderas och Sept. 2016 
omsorg revideras under 2016. 

Programmet antaget av KF 2013-12-18. Barn& Programmet ska ses över, utvärderas och Nov. 2016 
skola, revideras under 2016. 
Bildning 
& arbete 

Programmet antaget av KF 2014-06-25. KLK Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av Okt. 2016 
programmet när miljöprogrammet utvärderas 
2016. 

Programmet antaget av KF 2014-06-25. Samhälls- Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 2017 
byggnad programmet under 2017. 

Programmet antaget av KF 2015-01-28. Bildning Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av 2017 
&arbete programmet under 2017. 

* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt. Kdli 



Ärenden (forts.): 
1/csi 

Beslutsinstans, datum Dnr , Beskrivniing av uppdraget - '• Ansvarig Status (*1) 
.. ·~ -- ·--·~,-, 

Tili ~F -. ,, '• - ' 
och paragraf - ,. (*2) 

" - - -
§ 65, KF 2009-04-22 270/09 Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd Teknik & Då det planeras för ett nytt planuppdrag för Plan: 
Evenemangsområde, yttre och markupplåtelse för evenemangsytor i service väsentliga delar av det som utgör evenemangsyta 2016 
och inre Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att kan riktlinjer tas fram först då planerad detaljplan 

hela eller delar av det inre evenemangs området vunnit laga kraft. Separat uppdrag från KS angående 
utarrenderas till annan organisation. översyn av evenemangspolicyn (dnr 1974/14). 

Denna översyn kan delges KF fiärde kvartalet 2015. 
§ 141, KF 2013-10-23 1572/13 För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs Teknik& SGU-utredningen är klar. April 
Delägarinträde i Sydvatten AB/ att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god service Till KF 2015-04-29. 2015 

Båstads kommuns framtida kvalitet samt att det kan nå ut till kunderna. 

vattenförsörjning Ärendet återremitterades 2013-10-23, då 
utskickat material inte utgjorde ett fullgott 
beslutsunderlag. 

§ 22, KF 2015-02-25 88/14 Ärendet återremitteras till förvaltningen för Teknik& Förvaltningen påbörjar utredningen inom ramen Hösten 
Överlåtelse av badanläggning att klargöra vad "jämförlig standard" innebär service för återremissen under sommaren. 2015 
i Torekov samt utreda vad det skulle kosta att uppnå 

en jämförlig standard med anläggningen 
i Segelstorp. 

-- ,-... ,,-,_ 



~ -- - ........ ~t14l 
Beredningsuppdrag: 

Beslutsinstarts; datum ·· onr · ·13~?krivnlr1g av t1ppdraget · ~ .. · ,. ~ ... ~ ........ Ansvarig Stå.flis (*i} 
~.~ 

~~.~·~··,!I ti.;·:. ·~ -.~·~r.-·.~· ' t lill KF -... :t' 
l 

och.paragraf 
.. =:. "' .. ~ . .11 r'21) - - _j . :..;;,..r -· ... - ~- - ~-:.: 1• - ,. --- - . - - -~'- ..J"_ ·-

§ 79, KF 2014-05-21 425/14 Genom diskussion i beredningen har Demokrati- Förslag till reglemente är på väg att tas fram i Juni 2015 
Inrättande av ungdomsråd ledamöterna framfört en vilja att öka ungas beredningen beredningen. 
eller liknande för att öka delaktighet, för att stärka demokratin och öka 
ungas delaktighet representativiteten i beslutsprocessen. 

§ 48, KF 2015-03-25 311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en till- KF-presidiet Påbörjas efter omvalet. Uppdragsbeskrivningen Plan: 
Program för idrott och det fällig beredning för att ta fram förslag till ett beräknas komma upp för antagande i september Hösten 2015 
rörliga friluftslivet program för idrott och det rörliga friluftslivet Teknik& 2015. 

godkänns. Fullmäktiges presidium får i uppdrag Service 

att ta fram förslag till en uppdrags beskrivning 
till en tillfällig beredning. 



Motioner: 

Inkommande- Beskrivning av uppdraget 
. - ...... 

Ansvarig Status (*1) - ·-.. • j' .- ·• - --- ' fi'll IKF • Dnr - . ~ 

' .. , 
c 

datum ·- ~ - "' I (*2) .. - .. - ~ ..... ·-- . -· J1 rl,_ 

-
2011-05-16 476/11 Motion från (S) - Inrättande av en modem återvinnings- Teknik Till KF 2015-04-29. April 2015 

central i Svenstad & Service 

2013-11-14 1868/13 Motion från (S): "Vitajobb" Bildning Utgick i KS 2015-04-15. Plan: 
&Arbete Hösten 2015 

2013-11-20 1893/13 Motion från (C): Aktiv /servicecentra i Grevie tätort Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 
&Arbete 

2014-04-23 614/14 Motion från (C): Kommunikationsplan för Båstads KLK Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 
kommun 

2014-06-26 969/14 Motion från (C): Djur i vård och omsorg Vård& Till VN 2015-05-11. Juni 2015 
Omsorg 

2014-06-26 970/14 Motion från (C): Demenssjuksköterska Vård& Till VN 2015-05-11. Juni 2015 
Omsorg 

2014-09-09 1305/14 Motion från (S): Bostadsförmedling KLK Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 

2015-01-29 158/15 Motion från (S): Starta upp en Kofoed-inspirerad skola Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
i Båstad &Arbete 2015 

2015-02-25 285/15 Motion från (MP): Kommunen ska införa ett Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
integrationspris &Arbete 2015 

2015-03-09 354/15 Motion från (MP): Avsätt en del av Killeröd 11: 12 för Samhälls- Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
utvecklande av ekologiskt privat bostadsbyggande byggnad 2015 

2015-03-09 355/15 Motion från (MP): Kommunen upplåter mark i Östra Samhälls- Hos förvaltningen för handläggning. Juni 
Karup för produktion av _jordbruksprodukter byggnad 2015 

2015-03-17 412/15 Motion från (SD): Kommunen ska värna bygdeskolorna Barn Hos förvaltningen för handläggning. November 
& Skola 2015 

2015-03-17 411/15 Motion från (SD): Införande av frånvaro-sms i Båstads Barn Hos förvaltningen för handläggning. Senast sept. 
kommuns skolor &Skola 2015 

2015-03-19 428/15 Motion från (SD): Uppsägning av avtal om Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Juni 
asylmottagning &Arbete 2015 

2015-03-25 463/15 Motion från (S): Sommarjobb i Båstads kommuns Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
verksamheter &Arbete 2015 
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2014-02-10 201/14 Medborgarförslag från Mona Löfblad: Öka flykting- Bildning Till KS au 2015-04-29. Maj 2015 
mottagandet i Båstads kommun. &Arbete 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag från Niklas Banck: Upplös vägföreningarna KLK/ Teknik Hos kommunchefen för handläggning. Maj 2015 
i Båstads kommun. & Service 

2014-04-23 611/14 Medborgarförslag från Cecilia Widen: Ny förskola i Förslöv. Barn & Skola Till KF 2015-04-29. April 2015 
2014-08-06 1171/14 Medborgarförslag från Per Fredlund: Kommunfullmäktige ska Samhälls- Till KS au 2015-04-29. Maj 2015 

anta riktlinjer, så att hänsyn tas till miljölagar och riksintres- byggnad, 
sen vid en detaliplanläErnning KLK 

2014-08-07 1170/14 Medborgarförslag från Anna Matre : Naturistbad Teknik Till KS au 2015-04-29. Maj 2015 
& Service 

2014-11-03 1571/14 Medborgarförslag från Lars Olefeldt - Förtydligande av rikt- KLK Till KS au 2015-04-29. Maj 2015 
linjer som beslutats av kommunfullmäktige 

2014-11-14 1629/14 Medborgarförslag från Bo Sveninge - Allvädersbanor Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i samband med Juni 2015 
för friidrott &Service översyn av centrumplaneringen. 

2014-11-24 till 1698/14 82 medborgarförslag (från Jonathan Larsson m.fl.) ang. Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i samband med Juni 201 5 
2014-12-19 m.fl. Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen &Service, översyn av centrumplaneringen. 

Samhälls-
byggnad 

2015-01-13 57/15 Medborgarförslag från Helen Hesselbom - Önskan om Teknik Hos förvaltningen för handläggning. September 
hundrastgård i Grevie & Service 2015 

2015-02-20 272/15 Medborgarförslag från Anders Hedlund - Simhall i kommunen Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 
&Service 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup Vård& Hos förvaltningen för handläggning. Oktober 
(via talesperson Sten Hjalmarsson) - Tillskapande av trygg- Omsorg/ 2015 
hetsboende eller motsvarande i Västra Karup Båstadhem 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 96 

Delgivningar 

a) Ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. 
Dnr:KS000533/2015-903 

b) Resepolicy för Båstads kommun. Dnr: KS 000501/2015-900 

Blad 
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c) Kommunrevisionens granskning av Båstadhems AB:s avtalshantering. 

Utskott/presidium 

d) 

Dnr: KS 000473/2015-900 

Kommunrevisionens granskning av resursfördelning och prognos 
för gymnasieskolan. Dnr: KS 000476/2015-600 

e) Kommunrevisionens granskning av valberedningen. 
Dnr: KS 000521/2015-901 

f) Kommunrevisionens granskning av genomförandet av riksdags-, 
landstings- och kommunfullmäktigevalet 2014. 
Dnr: KS 000472/2015-901 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-05-04 

KF § 97 dnr: KS 000533/2015-903 

Avsägelse av uppdrag- Jimmie Bengtsson (SD) 

Jimmie Bengtsson (SD) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

Blad 
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2. Ny sammanräkning för Sverigedemokraterna begärs hos Länsstyrelsen. 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdrags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL WJ 
~ 

BÅSTADS 
KOMMUN Blad 

Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 98 

Fråga om att avstå sammanträdesarvode 

Beskrivning av ärendet Fullmäktiges ordförande ställer frågan till samtliga närvarande ledamöter 
huruvida kommunfullmäktige bör avstå sammanträdesarvodet från delen 

20 

( av mötet den 29 april som passerade midnatt. 

Yrkande 

< Beslut 

( 

Utskott/presidium 

Ann-Margret Kjellberg (S) och Eddie Grankvist (BP): Kommunfullmäktige 
bör avstå sammanträdesarvodet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige avstår sammanträdesarvodet från delen av mötet 
den 29 april som passerade midnatt. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd Utdrags bestyrkande 
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