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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2015-06-10 

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 10.00 - 18.00. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Gösta Gebauer (C), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Helena Stridh (BP) 
James Johnson (BP), närv. § 158-182 
Katarina Toremalm (MP), närv. § 158-186 
Torgny Brenton (M), tjg. ers. För Kerstin Gustafsson (M) 
Christer de la Matte (M) 
Åsa Ragnarsson (M) 
Thomas Andersson (FP), närvarande §158-167, 172-174, 177, 179-~ l~I 
Göran Klang (S) 
Carolin Gräbner (SD) 
Johan L. Forsberg (C), tjg. ers. för Uno Johansson (C) § 165-192 
Eddie Grankvist (BP), tjg. ers. för Uno Johansson (C) § 158-164 

1 av44 

Hans Grönkvist (BP), tjg. ers. för Thomas Andersson (FP) §168-171, 175-176, 178, 18 2 
Hans Grönkvist (BP), tjg. ers. för James Johnson (BP), § .~:X € ( 183-19 2 ' 

Eddie Grankvist, (BP), ej tjg. ersättare 
Hans Grönkvist, (BP), ej tjg. ersättare 
Mikael Jalris (S) , ej. tjg. ersättare 
Katarina Pelin, kommunchef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Carolin Gräbner (SD), ersättare Thomas Andersson (FP) och Christer de la Matte (M) 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 16 juni 2015 kl. 17.00 

Carolin Gräbner 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2015-06-10 

Från och med 2015-06-17 till och med 2015-07-09 

Kommunkontoret i Båstad 

tda /Udt(; J.-.-
Linda Wahlström 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-06-10 

KS § 158 A Dnr KS 000786/2015 - 903 
Val av justeringsperson 

KS § 159 A Dnr KS 000787 /2015 - 903 
Godkännande av dagordningen 

KS § 160 Dnr KS 000289 /2015 - 900 
Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

KS § 161 Dnr KS 000148/2015 - 904 
Anmälan av delegations beslut till kommunstyrelsen 2015 

KS § 162 Dnr KS 000290/2015 - 903 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

KS § 163 Dnr KS 000291/2015 - 903 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2015 

KS § 164 Dnr KS 000643/2015 - 380 
Ny friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad 

KS § 165 Dnr KS 001874/2014 - 900 
Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhållet 

KS § 166 Dnr KS 000829/2015 - 460 
Pågatåg express mellan Helsingborg och Halmstad från år 2016 

KS § 167 Dnr KS 000793/2015 - 460 
Tillköp av trafik från Skånetrafiken, Torekov-Rammsjö-Båstad 

KS § 168 Dnr KS 000792/2015 - 600 
Offentlig utsmyckning av stationsområdena i Båstad och Förslöv 

KS § 169 Dnr KS 000790/2015 - 900 
Namnsättning av Inre Kustvägen 

KS § 170 Dnr KS 000791/2015 - 900 
Namnsättning av stationstorget vid Båstad nya station 

KS § 171 Dnr KS 000848/2015 - 900 

Sida 

2 av44 

Varsel om stridsåtgärder från Brandmännens Riksförbund (gäller deltidsbrandmän) 

KS § 172 Dnr KS 000678/2015 - 444 
Brandskyddsdokumentation för tunnelprojektet 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

l;Jrnh 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-06-10 

KS § 173 Dnr KS 000528/2015 - 905 
Skrivelse från Båstadhem angående byggnation av Malens Trygghets boende i Båstad 

KS § 174 Dnr KS 000529/2015 - 905 

Sida 

3 av44 

Skrivelse från Båstadhem angående kommunens förhållningssätt till projekt där Båstadhem 
förväntas vara part 

KS § 175 Dnr KS 000837 /2014 - 906 
Budget 2015 och plan 2016-2017 

KS § 176 Dnr KS 000846/2015 - 700 
Personalbemanning inom vård och omsorg 

KS § 177 Dnr KS 000461/2015 - 906 
Budgetuppföljning 2015 

KS § 178 Dnr KS 000701/2015 - 906 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

KS § 179 Dnr KS 000719/2015 - 906 
Begäran om tilläggsanslag till vård och omsorgsnämnden 

KS § 180 Dnr KS 000783/2015 - 905 
Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

KS § 181 Dnr KS 000677 /2015 - 900 
Sammanställning-Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 

KS § 182 Dnr KS 000355/2015 - 200 
Motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, beteckning 24:1, upplåts för produktion 
av jordbruksprodukter 

KS § 183 Dnr KS 000970/2014 - 700 
Motion - Demenssjuksköterska 

KS § 184 Dnr KS 000969/2014- 700 
Motion - Djur i vård och omsorg 

KS § 185 Dnr KS 000428/2015 - 604 
Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

KS § 186 Dnr KS 000272/2015 - 380 
Medborgarförslag - Simhall i kommunen 

KS § 187 Dnr KS 000298/2015 - 315 
Uppdragsbeskrivning, sammanställning av program för ny fördjupad översiktplan Norrviken
Kattvik 

KS § 188 Dnr KS 000956/2010 - 830 
Förslag till avgränsning av utökat/utvidgat strandskyddsområde (Norrviken-Kattvik) 

KS § 189 Dnr KS 000731/2015 - 315 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn AB) 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-06-10 

KS § 190 Dnr KS 001177 /2007 - 315 
Detaljplan för Eskilstorp 5:6 

KS § 191 Dnr KS 000571/2014- 315 
Detaljplan för Hemmeslöv 5:7 (Stationsområdet i centrala Båstad) 

KS § 192 Dnr KS 000703/2015 - 315 

Sida 

4av44 

Hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplaneläggning inom Kattvik-Troentorp 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

-Oiv( tn 
t 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 5 av44 

Beslut 

KS § 158 Dnr KS 000786/2015 - 903 

Val av justeringsperson 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Carolin Gräbner (SD) 

2. Till ersättare för justeringspersonen utses Thomas Andersson (FP) och 
Christer de la Motte (M). 

3. Justeringen äger rum på kommunkontoret i Båstad tisdagen den 16 juni 
2015 kl. 17.00. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

/J)y ({', 
I 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

Beslut 

KS § 159 DnrKS000787/2015-903 

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter följande justeringar: 

Ärende 14, Namnsättning av busslinga vid stationstorget Båstads nya 
station utgår från dagens sammanträde. 

Informationpunkterna B) Lägesrapport aktivitetshuset och E) 
Pågatågstrafik i Båstas kommun utgår. 

Extraärenden: 

29 B) Pågåtågexpress. 

29 C) Personalbemanning inom vård och omsorg. 

29 D) Åtgärd med anledning av BRF:s varsel om konflikt. 

Extra informationspunkter: 

F) Skånebilden. 

G) Ensamkommande barn. 

H) Varsel för BRF, deltidsbrandmännen. 

Sida 

6 av44 

j usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

21Y 
er. 

-. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 160 Dnr KS 000289/2015 - 900 

Delgivningar kommunstyrelsen 2015 

1. Protokoll från Båstadhem nr 3 och nr 4, 2015-04-2 3. 
Dnr. KS 000350/2015 -900 

2. Protokoll från Skåne Nordväst, samarbetskommitten. 2015-05-07. 
Dnr. KS 000707 /2015 -900. 

3. Inkommen och besvarad synpunkt. Dnr. KS 000782/2015 -900. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Sida 

7 av44 

Justerandes sie:naturer U tdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

Beslut 

KS § 161 Dnr KS 000148/2015 - 904 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2015 

1. Personalärenden, lista daterad 2015-05-22. 

2. Dödboanmälan till Skatteverket. Marianne Fredriksson. 
Lista daterad 2015-05-29. 

2. Individ och familj, vuxna, 2015-05-01-2015-05-31. 

3. Teknik och service Sven-Inge Granlund. Lista daterad 2015-05-13 

4. Teknik- och service. Jenny Hertsgård. Lista daterad 2015-05-27. 

5. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27. 
(Finns på www.bastad.se) 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Sida 

8 av44 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

gw r/", 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-06-10 

Dnr KS 000290/2015 - 903 

Beslutsloggar kommunstyrelsen 2015 

Sida 

9 av44 

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

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2015-06-02, bilaga. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutsloggen daterad 2015-06-02 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

ow ,... 
L(,. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 
2015-06-02 

§ 28, KS 2012-01-11 I 85/12 
OVK-besiktningar och 
ventilationsanläggningar 

§ 133 - KS 2013-05-08 I 448/13 
Gemensamt löne- och 
pensionscentra i Skåne 
Nordväst 
§ 137 - KS 2013-05-08 I 510/12 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2015 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

En återrapportering ska ske till KS i april månad den första fem åren 

Information KS 10 juni 2015 

En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014. 

Information KS 10 juni 2015 

TS/ 
Båstad-
hem 

HR- che-
fen 

HR chefen 

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

c\,v. ~s 0001 qo/ w~s - 1°0 

Båstadhem arbetar Nytt 
med detta tillsam- ärende 
mans med teknik och kommer i 
service. början av 
Information på KS 2015 
2014-03-12. 

\ Att kommas ihåg av Årligen i 
HR-chefen april må-

nad 2015-
2018 

HR-avdelningen ar- Inform-
betar med att sam- ation igen 
ordna jämställdhets- till KS 
arbetet (CEMR- våren 
deklarationen) med 2015 
andra verksamhets-
utvecklande proces-
ser såsom kommu-
nens chefsutveckl-
ingsprogram samt 
nya målstruktur. 

Anna Höckert och 
Marianne Malm in-
formerade KS 2014-
12-03 om detta. 

It 



§ 172, KS 2013-12-18 
Handlingsplan för skol
och utbildningsprogram
met 
§ 197, KS 2014-09-10 
Svar på medborgarförslag 
ang. ökat mottagande av 
nyanlända invandrare 

§ 260, KS 2014-11-12 
Aktivitetshus 

§ 13, KS 2015-01-14 
Handlingsplan för kultur
programmet 

§ 21, KS 2015-01-14 
Fastställande av evene
mangstid för 2015 (Utred
ning gällande översyn av 
riktlinjer och policy för eve-
neman 

348/15 I Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplaner för genom- \Skolchef/ Under handläggning. 
förande av skol- och utbildningsprogrammet. bildnings- Totalt 12 handlingspla-

chef ner kommer tas fram. 
De första tre handlings12lanerna kommer till UN 2015-06-09. 

201/14 I Medborgarförslag ang. ökat mottagande av nyanlända invandrare I B'ild_nings-1 Svar på medborgarför-
chefen slaget återremitterades 

till vtr från KS ,2014-09-
10. Utgick från VD 2'014-
ffr-21. Kömmer upp på 
VUJgen i2Ö'.1:4·11-18. 

1377 /14 I Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en riskbedömning och återkoppla I Bildnings-1 Återkopplas till nämnd 
till välfärdsutskottet/nämnden. chefen eller KS? 

143/15 I Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för genomfö- I Bildning I För handläggning på 
rande av kulturprogrammet. Handlingsplanen ska vara färdig senast den 1 och arbete bildning och arbete 
oktober 2015. 

1974/14 I Utredningen gällande översyn av riktlinjer och policy för evenemang ska vara 
klar att redovisas till kommunstyrelsen senast kvartal 3 /2015 för att kunna 
gälla från och med 1 januari 2016. 

Teknik
och ser
vice 

För handläggning i för
valtningen. 

§ 58, KS 2015-02-11 I 436/11 Fokusera i de fortsatta överläggningarna med Skånetrafiken på att få till stånd 
en fortsatt trafikering av 506:an mellan Båstad och Ängelholm och dels förslag 
till kompletteringstrafik inom kommunen för att skapa ett bättre bussnät. 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen 2015-06-10. 

Kommun- I Ska informeras ompå KS 
Överenskommelse med 
Skånetrafiken gällande 
regionbusstrafik i Båstads 
kommun 

chefen 2015-06-10 

Första 3 
- sept 
2015 

I R:S 
150610 

I Info KS 
150610 

I Nov/Dec 
2015 

Nov/Dec 
2015 

KS juni 
2015 

§ 61, KS 2015-02-11 I 781/14 
Utredning om sänkta in· 

Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som berör 
hernvårdspetsonalens medverka:n, för att utreda hur detta påverkar vård- otli 
omsorgstagarna O'ch hemvårdsperstmalens arbetsmiljö. 

Vård- oeli I För handläggning hos I KS 
om:• vard- och öfnsorgschefen.'1 15061'0 

satstider vid akut sjuk
domstillstånd 

sorgsc;:he-
fän 

1 
cq 



IDnr .1( Beskr.hmmg av u.ppdraget 

§ 75, KS 2015-03-11 11859/ 
Uppföljning av intern kon- 2013 

I Vid KS 2015-06-10 ska kommun:5tyrelsen få återkoppling avseende d.et som 
1 yrkats vid sammanträdet 2'015-03-11. 

troll 2014 

§ 82 - KS 2015-03-11 1747/ Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
VA-ledningar Öllövsstrand 2012 anläggningarnas status och kvalitet samt belastnings beräkning. 

§ 144, KS 2015-05-13 724/ Förvaltningen får i uppdrag att, med anledning av den nya VA-taxan, belysa 
Ev. konsekvenser för ide- 2015 konsekvenserna för kommunens föreningsliv och ta fram förslag på eventuella 
ella föreningar av ny VA- åtgärder. 
taxa 
§ 142, KS 2015-05-13 582/ En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
Utredning - fattat beslut 2015 ningen ska göras av en utomstående konsult. 
att stoppa ombyggnation 
avJV9 
§ 87, KS 2015-03-11 312/ Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara klara för 
Uppdatering av bidrags- 2015 beslut senast 25 nov 2015. 
normer för föreningar 

§ 89, KS 2015-03-11 310/ Förvaltningen får i uppdrag att uppdatera näringslivspolicyn. Förvaltningen 
Kommunens näringslivs- 2015 får dessutom i uppdrag att i dialog med näringslivsorganisationer ta fram för-
policy slag till hur skapa en gemensam målbild (kommun, näringsliv och ide burna 

sektorn) och vilka resurser som krävs för att göra ett sådant målbildsarbete. 
§ 90, KS 2015-03-11 309/ Ärendet remitteras till förvaltningen. Ärendet ska återkomma till KS efter av-
Kommunikation: "Hela 2015 gränsning/förtydligande enligt bilagt yrkande till protokollet. Återkoppling av 
Bjäre ska leva" ärendet ska ske till KS 1 gång/kvartal. 

§ 93, KS 2015-03-11 330/ Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. Ärendet ska 
Enkel gångväg från Ran- 2015 vara färdigt för beslut av KS senast den 14 oktober 2015. 
viksterassen till Träd-

I Ekon~Ihi-
1
1 F~r ha~~läg~~n.g hos 

chefen , ekonomichefen. 

I Myndig- I På remiss hos myndig- I? 
hets- hetsnämnden 
nämnden 

Teknik I För handläggning på tek- I ? 
och Ser- nik och service 
vice 

I Kommun-1 För handäggning hos I? 
juristen kommunjuristen 

Teknik Hos teknik och service KF Sen-
och ser- för handläggning. ast 
vice 151125 

Verksam- I Hos verksamhetsutveck- I KS 
hetsut- !aren för handläggning. 150909 
vecklaren 

Trafik- Återkoppling en 
ingenjö- gång/kvartal. 
ren 9 sept 2015 (kvartal 2) 

14 okt 2015 (kvartal 3) 
Januari 2016 kvartal 4 

Trafik- För handläggning i för-
ingenjö- valtningen. 
ren 

Första 
åter-
koppl. 9 
sept 
2015. 
Senast 
KS 
151014 

~fil 
cq 



§ 94, KS 2015-03-11 383/ Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning av Projektin-1 För handläggning i för- I? 
Utredning - ev. nytt re- 2015 ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. genjören valtningen. 
ningsverk i Båstads (Fredrik]) 
kommun 
§ 95, KS 2015-03-11 384/ Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjning- Samhälls- I För handläggning i för- I KS 
Bostadsförsörjningpro- 2015 program för kommunen byggnads- valtningen. 150909 
gram för Båstads kom- chefen 
mun 
§ 97, KS 2015-03-11 385/ Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och konsekvens- Projektin-1 För handläggning i för- I KS 
Backaskolan i Grevie - 2015 beskrivning på avyttring/rivning av Backaskolan i Grevie. Utredningen ska genjören valtningen. 151014 
kostnadskalkyl och kon- redovisas till kommunstyrelsen senast den 13 maj 2015. (Mia L) 
sekvensbeskrivning av 

·Återremiss från KS au 150513. Ska tillbaks till KS för beslut senast 151014 
§ 98, KS 2015-03-11 478/ Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls- I För handläggning i för- I? 
Planläggning av Lind- 2015 byggnads- valtningen. 
ströms backe i Västra chefen 
Karu 

Jt 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 10 av44 

KS § 163 Dnr KS 000291/2015 - 903 

lnformationsärenden kommunstyrelsen 2015 

A) Återkoppling röda markeringar i uppföljning av intern kontroll 2014. 
Skriftlig information från Johan Linden. 

B) Lägesrapport aktivitetshuset. Monica Ehnberg och Henrik Andersson. 
UTGÅR 

C) HR-servicecenter. (Information i april varje år). HR-chef Marianne Malm. 

D) Uppdatering kring arbetet med CEMR-deklarationen. Skriflig information 
från HR-specialist Anna Höckert. 

E) Pågatågstrafik i Båstads kommun från och med 2016. 
Kommunchef Katarina Pelin. UTGÅR 

F) Skånebilden. Muntlig information av kommunchef Katarina Pelin. 

G) Information om ev. utökat mottande av ensamkommande barn. Muntlig 
information av skolchef Birgitte Dahlin och enhetschef Patrik Sumner. 
Dnr. KS 000829/2015 -604. 

H) Varsel om stridsåtgärder från Brandmännens Riksförbund (gäller 
deltidsbrandmän) Dnr. KS 000848/2015 -900. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

ljjy 
r_ 

'4 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 11 av44 

KS § 164 DnrKS000643/2015-380 

Ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad 

Beskrivning av ärendet Ärendet om att uppföra och behovet en modern friidrottsanläggning på 
befintligt idrottsområde vid Örebäcksvallen i Båstad får vid skrivande stund 
anses vara väl känt hos både politiker, tjänstemän, allmänhet och 
idrottsförening. Den politiska enigheten, i princip oavsett partitillhörighet, 
kring vikten av att satsa på en ny modern friidrottsanläggning i Båstad får 
anses vara väldigt bred och många politiker och partier är angelägna om att 
driva denna sakfråga framåt med hög prioritet. Idrottsföreningen, Båstads Gif, 
har under många år påtalat behovet och förvaltningen har vid upprepade 
tillfällen, i olika budgetprocesser och omvärldsbevakningar lyft frågan genom 
åren. För nuvarande finns det i budgetplanen för 2016, 2017 och 2018 avsatta 
investeringsmedel. Förtydligat innebär det att det finns en plan på att avsätta 
resurser men att det i praktiken inte finns något giltigt beslut om faktisk 
resurstilldelning för ändamålet. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Av olika anledningar är det angeläget att "ärendet" tidigareläggs och påbörjas 
redan under innevarande år. Förvaltningen bedömer den främsta anledningen 
vara, att Båstads Gifhar blivit beviljade ett bidrag om 1 miljon kronor från en 
stiftelse med villkoret att byggnation ska påbörjas under 2015 . 

Tjänsteskrivelse från tf. chef teknik och service Sven-Inge Grandlund daterad 
2015-05-22, bilaga. 
Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27, bilaga. 

Thomas Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt följande tillägg 
till beslutet: 

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Båstad GIF: 

A) Säkerställa att sponsorer på bra sätt kan bidra till genomförandet av 
projektet. 

B) Projektera en ny friidrottsanläggning - teknik/metod, investeringsvolym 
och tidsplan. 

C) Beskriva eventuella behov av kringinvesteringar som kan behövas vid 
uppförandet av en ny friidrottsanläggning på Örebäcksområdet. 

D) Komma med förslag på hur den framtida driften av friidrottsanläggningen 
kan ske. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes signa turer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

2015-06-10 12 av 44 

KS § 164 DnrKS000643/2015-380 

Forts. ny friidrottsanläggning vid Örebäcksvallen i Båstad 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Ärende Ks 519 /2015-200 § 86 gällande beslut enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskott från den 1 april avslutas. 

2. Båstads kommun förklarar med detta beslut sin avsikt att uppföra en ny 
friidrottsanläggning vid Öre bäcksvallen i Båstad. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Båstad GIF: 

A) Säkerställa att sponsorer på bra sätt kan bidra till genomförandet av 
projektet. 

B) Projektera en ny friidrottsanläggning - teknik/metod, investeringsvolym 
och tidsplan. 

C) Beskriva eventuella behov av kringinvesteringar som kan behövas vid 
uppförandet av en ny friidrottsanläggning på Öre bäcksområdet. 

D) Komma med förslag på hur den framtida driften av 
friidrottsanläggningen kan ske. 

I usterandes signaturer 

Zv 
/"'/'I 
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Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 13 av 44 

KS § 165 DnrKS001874/2014-900 

Revisionsrapport - Granskning av fastighetsunderhållet 

Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har genom Ernst & Young AB låtit genomföra en 
granskning av fastighetsunderhållet. Granskningsrapporten, daterad oktober 
2014, lämnar tre rekommendationer i punktform samt ett uppdrag åt 
kommunstyrelsen att svara på vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta 
utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats i granskningen. 
Rekommendationerna som lämnades var: 

Underlag till beslutet 

Beslut 

• Att åter se över huruvida ett blockförhyrningsavtal ska upprättas i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut eller om kommunen ska fullfölja det 
ingångna förvaltningsavtalet med Båstadhem. 

• Att konkretisera arbetet med riskbedömningar, kravbilder och 
målsättningar av fastigheternas skick för de kommunala verksamheterna 
samt att kommunicera detta till berörda. 

• Att se över budget för fastighetsunderhållet utifrån målsättning med 
fastigheten och nuvarande underhållsplaner. 

Tjänsteskrivelse från tf. chef teknik och service Sven-Inge Granlund daterad 
2015-06-02, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen från t.f. teknik- och servicechefen sänds till 
kommunrevisionen såsom svar på rapporten. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Datum: 2015-06-02 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: Ks 1874/14-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Revisionen 
Kommunchefen 
Telmik och service 
Ekonomichefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Granslming av fastighetsunderhållet, REV43/13-912(Bilaga1) 
Revisionsrapport (Bilaga 2) 

Samråd har skett med: 
Ekonomichef 

Svar till revisionen avseende granskning av fastighetsunderhållet 
(REV43/13-912) 

Bakgrund 

1 (2) 

Kommunrevisionen har genom Ernst & Young AB låtit genomföra en granslming av fastighets
underhållet. Granslmingsrapporten, daterad oktober 2014, lämnar tre rekommendationer i 
punktform samt ett uppdrag åt kommunstyrelsen att svara på vilka åtgärder kommunstyrelsen 
avser vidta utifrån de kommentarer och rekommendationer som lämnats i granskningen. Re
kommendationerna som lämnades var: 

• Att åter se över huruvida ett blockförhyrningsavtal ska upprättas i enlighet med kom
munfullmäktiges beslut eller om kommunen ska fullfölja det ingångnaförvaltningsavta
let med Båstadhem. 

• Att konkretisera arbetet med riskbedömningar, kravbilder och målsättningar av fastig
heternas skick för de kommunala verksamheterna samt att kommunicera detta till be
rörda. 

• Att se över budget för fastighetsunderhållet utifrån målsättning med fastigheten och nu
varande underhållsplaner. 

Aktuellt 
Förvaltningen och budgetberedningen är i skrivande stund inne i ett pågående budgetarbete 
för 2016 och framåt. Något som påverkar denna process är att kommunen har ändrat styrme
tod för våra verksamheter ifrån ekonomistyrning till målstyrning, i enlighet med fullmäktige
beslut som togs om budgetdirektiven i juni 2014 (för 2015 års budget). I ett led att skapa eko
nomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att nå ökad måluppfyllelse har fastighets
och lokalfrågan identifierats som en betydande del. Förvaltningen har i budgetprocessen lyft 
fram vikten av att arbeta fram en god, långsiktig fastighetsstrategi som ska behandla fastig
hets- och lokalfrågan ur många perspektiv. Detta är ett arbete som kommer påbörjas inom kort 

150602\?df\sg 
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och förväntas bland annat att hantera fler fastighetsrelaterade frågor utöver de kommentarer 
och rekommendationer som lyfts fram i granskningen. 

Efter det att Ernst & Young utförde granskningen har det införts komponentavskrivning av 
kommunens investeringar. En effekt av att tillämpa komponentavskrivning blir bland annat att 
när en komponents (exempelvis fönstren i en byggnad) avskrivningstid gått ut och ska ersättas 
betraktas utgiften för att ersätta komponenten som en investering. I och med införandet har 
även budgeten anpassats så att 6 mkr årligen tillskjutits i investerings budgeten för att reinve
stera i olika fastighetskomponenter. Tillsammans med de 2 mkr som finns i driftsbudgeten 
uppgår de samlade medlen från och med 2016 till reinvesterings- och underhållsåtgärder till 8 
mkr. Detta är enligt bedömningar vad som behövs årligen för att ligga på rätt nivå beträffande 
underhållet av kommunens fastigheter. Genom införandet av komponentavskrivningar får re
kommendationen om en översyn av budgeten för fastighetsunderhållet anses vara hanterad. 

Övervägande/framtid 
Revisionens intresse och granskning av fastighetsunderhållet med tillhörande kommentarer 
och rekommendationer visar också på att sakfrågan som sådan bedöms viktig och är inte avvi
kande ifrån förvaltningens och budgetberedningens uppfattning. Som svar på revisionens fråga 
till kommunstyrelsen om vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta utifrån rekommendat
ionerna får ges att budgetöversyn av fastighetsunderhållet är åtgärdad. Förvaltningen arbetar 
även redan idag med framtagande av rapporter kopplat till vissa fastigheters skick vilket med
för att vissa rekommendationer är under åtgärd. I övrigt kommer förvaltningen att iaktta och 
beakta de kommentarer och rekommendationer revisionen lämnat i rapporten i det fortsatta 
arbetet med att ta fram en långsiktig fastighetsstrategi. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen beslutar översända denna tjänsteskrivelse såsom svar på rapporten. 

Båstad 2015-06-02 

Sven-Inge Granlund 
TfTeknik och servicechef 

/'"' - 1 1...r 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 14 av44 

KS § 166 Dnr KS 000829 /2015 - 460 

Pågatåg express mellan Helsingborg och Halmstad från år 2016 

Beskrivning av ärendet Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne fattade den 9 juni 2015 beslut om att 
förlänga pågatågstrafiken till Halmstad i samband med att Hallandsåstunneln 
öppnar för trafik i december 2015. Skånetrafiken har presenterat ett 
trafikupplägg där sju s.k. insatståg förlängs till Halmstad som därmed trafikerar 
sträckan mellan Helsingborg och Halmstad. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Pågatågstrafik norr om Förslöv har tidigare inte varit aktuellt i närtid. Tidigare 
planering har utgått ifrån Förslöv station som ändstation och att Förslöv ska 
trafikeras med timmestrafik med kompletterande halvtimmestrafik i högtrafik, 
enbart söderut. Upplägget innebär att Förslöv inte tillförs den tilltänkta halv
timmestrafiken i högtrafik, totalt 7 avgångar per vardag. Pågatågstrafiken 
mellan Halmstad och Helsingborg genomförs med uppehåll i Båstad och 
Laholm. Det innebär i sin tur att Båstads station får halvtimmestrafik både 
norrut och söderut i högtrafik, totalt 14 ytterligare avgångar per vardag, 7 åt 
vardera håll, jämfört med dagens trafik. På grund av tekniska hinder vid 
Förslövs station kan de genomgående Pågatågen inte göra uppehåll i Förslöv 
från och med trafikstarten i december 2015. 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson och kommunchef Katarina 
Pelin daterad 2015-06-10. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige tillstyrker den föreslagna trafiklösningen under följande 
förutsättningar: 

1. Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Båstads kommun träffar 
omgående avtal om villkor för finansiering och genomförande av utbyggnad 
av plattform och ombyggnad av signalsystem som möjliggör trafik norrut 
med uppehåll i Förslöv. 

2. Den genomgående trafiken påbörjas med uppehåll i Förslöv från trafikstart i 
december 2016 (Tågplan 2017) . 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att pröva delfinansiering och teckna avtal 
med Trafikverket och Region Skåne/Skånetrafiken om de närmare villkoren 
för utbyggnad av plattform och signalsystem i Förslöv. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 15 av 44 

KS § 167 Dnr KS 000793/2015 - 460 

Tillköp av trafik från Skånetrafiken, Torekov-Rammsjö-Båstad 

Beskrivning av ärendet Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslutade den 27 april 2015 att 
återinföra kollektivtrafik på en del av tidigare linje 523. Beslutet innebär att 
sträckan Torekov-Rammsjö-Ängelsbäck-Förslöv trafikeras med anropsstyrd 
trafik 5 dubbelturer per vardag. Trafiken kommer att utföras av taxifordon och 
endast i de fall resenärer ringer och beställer resa senast två timmar före 
avgång. Båstads kommun och Skånetrafiken har under en längre tid samverkat 
inför tidtabellsskiftet i december. Med anledning av att hallandsåstunneln 
öppnar för trafik ändras förutsättningarna för regionbusstrafiken. 

Underlag till beslutet 

Deltar ej i beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Båstads kommun har tidigare utryckt önskemål om en direktförbindelse mellan 
Båstad och Torekov. Föreliggande förslag från Skånetrafiken handlar om att 
omdisponera Region Skånes finansiering i tidigare linje 523 till en 
direktförbindelse mellan Torekov-Rammsjö-Båstad. Skånetrafiken har för 
avsikt att starta den anropsstyrda trafiken mellan Torekov och Förslöv under 
det andra halvåret 2015. Skånetrafiken vill därför veta Båstads kommun 
inställning i frågan om förbindelsen Torekov-Rammsjö-Båstad innan denna 
trafik startar. Även linje 525, som framgår av bilaga, kan bli aktuell för tillköp. 

Direktförbindelsen mellan Torekov-Rammsjö-Båstad får betraktas som ett 
komplement till den ordinarie linjetrafiken i kommunen. För att linjen ska bli 
attraktiv bör den bedrivas även på helgen, åtminstone under sommarhalvåret. 
Den bör även vidare försöka få attraktiv tågkoppling i Båstad, samt ge 
förutsättningar för arbetspendling. 

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Andreas Jansson daterad 2015-06-02, 
bilaga. 

Thomas Andersson (FP) deltar ej i beslutet. 

Helena Stridh (BP) med bifall från Gösta Gebauer (C): Det ska vara anropsstyrd 
trafik mellan Torekov och Förslöv i enlighet med Skånetrafikens förslag. 

Ingela Stefansson (S) med bifall av Carolin Gräbner (SD): Buss 523 ska införas 
(ej vara anropsstyrd). 

Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkanden och finner att 
Helena Stridh (BP) m.fl. yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs yrkande röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 

I usterandes si1maturer 
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BÅSTADS 
KOM 'MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

Beslut 

2015-06-10 16 av 44 

KS § 167 Dnr KS 000793/2015 - 460 

Forts. tillköp av trafik från Skånetrafiken, Torekov-Rammsjö
Båstad 

Omröstningen faller ut med 3 JA-röster och 7 NEJ-röster samt 3 som avstår från 
att rösta enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP X 
James Johnson (BP) X 
Gösta Gebauer (C) X 
Johan Forsberg (C) X 
Katarina Toremalm (MP) X 
Torgny Brenton (M) X 
Christer de la Motte (M) X 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (S) X 
Carolin Gräbner (SO) X 
Bo Wendt (BP) X 
SUMMA 3 7 3 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla yrkandet om att införa buss 
523 (ej anropsstyrd). 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Buss 523 ska införas. (tillköp 650 tkr) 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen att i övrigt arbeta vidare med utökad 
kollektivtrafik i Båstads kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 168 Dnr KS 000792/2015 - 600 

Konstnärlig utsmyckning av stationsområdena i Båstad och 
Förs löv 

17 av 44 

Beskrivning av ärendet Medel om 500 tkr avsattes i kommunens budget beslutad av KF i samband med 
att projekt "Åstad" finansierades. Dessa medel är sålunda avsatta enbart för 
offentlig utsmyckning kring stationsområdet i Båstad. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Beslut 

Reservation 

2014 bildades en arbetsgrupp bestående av Katarina Pelin, kommunchef, 
Henrik Andersson Bildningschef, företrädare för Arkitektbyrån Krook & Tjäder, 
Lisa Rönnberg samhällsbyggnadschef samt Helene Steinlein Kulturstrateg. 
Arbetsgruppen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till offentlig 
utsmyckning dels vid Båstad nya station dels vid torget i som ligger i 
anknytning till stationen. 

I Förslöv växer en pågatågstation med omgivningar fram, här finns på samma 
sätt som i Båstad ett behov av konstnärlig utsmyckning. För detta ändamål 
finns i dagsläget ingen budget beslutad av KF. Efter diskussion i KSAU 150527 
fick arbetsgruppen i uppgift att föra en dialog kring även Förslövs 
stationsområde. En station för Öresundståg är mer frekventerad och har ett 
högre trafikflöde än en pågatågstation men den upplevelse som ska möta 
människan som vistas här ska vara likartad. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein daterad 2015-06-02, 
bilaga. 

Helena Stridh (BP): Bifall till ljusspelet. Avslag till båda statyerna. 

Hans Grönkvist (BP) med bifall av Katarina Toremalm (MP), Christer de la 
Motte (M) och Torgny Brenton (M) : Bifall till förslag till beslut i tjänste
skrivelsen. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att Hans Grönkvist (BP) mfl. yrkande bifallits. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att verkställa förslaget om den konstnärliga 
utsmyckningen invid järnvägsstationerna i Båstad och Förslöv på så sätt och 
med den finansiering som redovisas i tjänsteskrivelsen. 

Mot beslutet, till förmån för Helena Stridhs yrkanden som avslagits, reserverar 
sig Helena Stridh (BP), James Johnson (BP), Bo Wendt (BP), Gösta Gebauer (C) 
och Johan Forsberg (C). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-06-02 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Bild av Monika Meschkes skulptur. Karta och bilder som beskriver placeringen av skulpturerna 
och ljussättningen. 

Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för offentlig utsmyclming vid Båstad nya station 

Konstnärlig utsmyckning av stationsområdena i Båstad och Förslöv 

Bakgrund 
Medel om 500 tkr avsattes i kommunens budget beslutad av KF i samband med att pro
jekt "Åstad" finansierades. Dessa medel är sålunda avsatta enbart för offentlig ut
smyckning kring stationsområdet i Båstad. 
2014 bildades en arbetsgrupp bestående av Katarina Pelin, kommunchef, Henrik An
dersson Bildningschef, företrädare för Arkitektbyrån Krook & Tjäder, Lisa Rönnberg 
samhällsbyggnadschef samt Helene Steinlein Kulturstrateg. Arbetsgruppen har haft i 
uppdrag att ta fram ett förslag till offentlig utsmyckning dels vid Båstad nya station 
dels vid torget i som ligger i anknytning till stationen. 

I Förslöv växer en pågatågstation med omgivningar fram, här finns på samma sätt som 
i Båstad ett behov av konstnärlig utsmyckning. För detta ändamål finns i dagsläget ing
en budget beslutad av KF. Efter diskussion i KSAU 150527 fick arbetsgruppen i uppgift 
att föra en dialog kring även Förslövs stationsområde. En station för Öresundståg är 
mer frekventerad och har ett högre trafikflöde än en pågatågstation men den upple
velse som ska möta människan som vistas här ska vara likartad. 

I enlighet med uppdraget redovisas nedan förslaget till offentlig utsmyckning av stationsom
rådena i Båstad och Förslöv samt finansiering detsamma. 

Aktuellt 
Visioner om Båstads och Förslövs nya stationsdelar 
Det finns en dokumentation framtagen av tjänstemän och arkitektbyrån Krook & Tjä
der där tankar och visioner om det nya stationsområdet i Båstad beskrivs. Materialet 
är framtaget mot bakgrund av samtal med förtroendevalda, kommuninvånare och 
tjänstemän som har förts i olika konstellationer under en längre tid. Motsvarande 
dokumentation finns inte för Förslövs nya station. 

"Det nya området ska plocka ut det positiva från Båstad och utveckla det till en modern 
stadsdel. Genom arbetet med utbyggnaden av området har Båstadkänslan sammanfat
tats som småskalig, variationsrik och nära till naturupplevelser. Torget vid stationen 
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ska fungera som ett ansikte utåt för Båstad mot alla tågresenärer. Det ska också fun
gera som det offentliga vardagsrummet för stadsdelen. Båstad har ett starkt varumärke 
och en stolt identitet. En utbyggnad av samhället måste förhålla sig tydligt till denna, 
särskilt som den nya tågstationen ligger i området". 

Konstnärlig utsmyckning i Båstad och Förslöv 
Utsmyckningen av området vid den nya stationen i Båstad består av en ljussättning ur 
en konstnärlig aspekt men också ur en trygghetsaspekt. Verket som planeras att för
värvas benämns Socialis motus - folklig rörelse. Iden med installationerna är att un
der dygnets mörka timmar förstärka platsens identitet och lyfta fram dess värden sam
tidigt som det ger platsen en ny dimension och ökar den upplevda tryggheten för besö
karen. Ljusdesignen består av två olika delar. Dels fasta projektioner över ytorna 
närmast fasaden och längs murarna och dels en rörlig projektion över den mittersta 
ytan (bild 1 och 2). 

De fasta projektionerna ska vara ett mönster som kopplas till platsens arkitektur. De 
rörliga mönstren ska vara ett mönster som anspelar på rörelsen över platsen i form av 
olika fotspår som rör sig över ytan. När ett tåg är på väg in på stationen ska rörelsen 
leda mot stationen och när ett tåg avgår så vänds rörelsen och leder från stationen. 

Vidare består utsmyckningen av en skulptur i brons (bild 3). I samband med arbetet 
fann arbetsgruppen skulpturen "Välkommen" som är skapad av Monika Meschke. I den 
finns en tydlig koppling till den känsla som alla vill att de som vistas i kommunen både 
ska få och fortsätta att ha. Monika Meschke är född i Stettin, dåvarande Tyskland. Fa
miljen emigrerade till Stockholm 1939. Monica hade sin första utställning 1983 och har 
sedan dess ställt ut runt om i världen. Galleri Palm i Falsterbo ställer regelbundet ut 
hennes verk och hon befinner sig regelbundet i Skåne. Monika arbetar i olika material 
som sten, brons eller plastmaterial. Monika Meschke bor idag i Frankrike. Skulpturen 
föreställer en ung kvinna som sträcker upp armarna i en gest "Välkommen", hon riktar 
huvudet uppåt och är klädd i en klänning. Hennes hår är halvlångt. Hon är vacker i sin 
enkelhet och välkomnar alla. Skulpturen kommer att gjutas i brons och vara ca 160 cm 
hög utan sockel. 

En skulptur på torget (bild 4 och 5) i samverkan med ljussättning av stationsområdet 
skulle binda ihop och fungera som komplement till varandra på så sätt att de represen
terar olika konstarter som bildar en vacker helhet. Skulpturen är klassisk, stabil, statisk 
och står för ett budskap som har positiva effekter på dem som kommer hit ibland eller 
varje dag. Ljussättningen är transparent och flyktig. 

Skulpturen skulle också bli kommunens signum för att välkomna alla genom att ytter
ligare ett exemplar placeras i Förslöv (bild 6). Arbetsgruppen menar i samråd med 
samhällsbyggnadsavdelningen att en bra plats för en motsvarande skulptur skulle vara 
i nära anslutning till stationen. En plats där bänkar och träd samt planteringar bildar 
en fin enhet kring skulpturen som står vänd med ansiktet mot tågstationen (bild 7). 

Finansiering 
I samband med projektering har kontakt tagits med Trafikverket för att diskutera sam
finansiering avseende stationsdelen i Båstad. Den totala kostnaden för Båstad och 
Förslöv beräknas till 1 256 360 kronor. Trafikverket bidrar enligt tecknat avtal med 



3 (3) 

456 360 kronor. Efter samråd med ekonomichefen föreslås kommunen finansierar res
terande belopp genom att använda att dels använda 500 000 kronor som är avsatta i 
budget dels investeringsmedel som är avsatta för offentlig utsmyckning åren 2016-
2018. 

Övervägande/Framtid 
Skulpturerna liksom ljussättningen kan färdigställas till invigningen av tunneln och 
stationsområden. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunchefen att verkställa förslaget om den 
konstnärliga utsmyckningen invid järnvägsstationerna i Båstad och Förslöv på så sätt 
och med den finansiering som redovisas i tjänsteskrivelsen ovan. 

Båstad den 2 juni 2015 

~~ 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 



6l & -lcL ( (, 



82 

2h/ 
82 lq 



1.W.. 





-





I 1 
I 
I 
I 

: ·_: 

+ ---------

~ 

+ 

+ - ~ Ac .Motf'· -· 

~-=~-,---0~~-



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 18 av 44 

KS § 169 Dnr KS 000790/2015 - 900 

Namnsättning av Inre Kustvägen 

Beskrivning av ärendet Den 23 januari beslutade dåvarande Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med 
dåvarande gatunamnskommittens förslag att namnsätta nuvarande, i folkmun, 
omtalade "Inre Kustvägen" till Ilasjövägen (Kfn 2001§2 00/113)se bilaga 1. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I början av etableringen av det nya stationstområdet i Båstad med omnejd, 
omnämns vägen i plandokument och arkitekthandlingar som sträcker sig från 
Båstad till Laholm med "Inre Kustvägen". 

Nuvarande namnkommitten har diskuterat ärendet ingående och kommit fram 
till att beslutet om vägnamnet Ilasjövägen ska upphävas och ersättas med Inre 
Kustvägen. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein daterad 2015-06-08, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Dåvarande Kultur- och fritidsnämndens beslut om Ilasjövägen upphävs. 

2. Det upphävda vägnamnet Ilasjövägen ersätts med namnkommittens förslag, 
Inre Kustvägen. 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

)}/ 
' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 19 av44 

KS § 170 Dnr KS 000791/2015 - 900 

Namnsättning av stationstorget vid Båstad nya station 

Beskrivning av ärendet I december 2015 kommer tunneln genom Hallandsåsen och det nya 
stationsområdet att invigas. Torget vid den nya stationen behöver namnsättas. 
Bilaga 1 och 2. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Namnkommitten har diskuterat ärendet och även haft frågan på remiss till 
tjänstemännen i kommunen. 

Efter noggrant övervägande har namnkommitten kommit fram till att namnet 
"Stationstorget" är ett enkelt och bra val. Den gamla tågstationen upphör att 
gälla och det kommer att finnas endast ett stationstorg i Båstad. Det blir enkelt 
för alla som blir involverade i namnsättningen liksom för dem som kommer att 
frekventera stationen och det övriga stationsområdet. 

Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein daterad 2015-06-08, 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Torget vid den nya tågstationen i Båstad ska heta Stationstorget. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

12Jv 
~ I~ 

~ "'' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärende 

Underlag till beslutet 

Deltar ej i beslutet 

Beslut 

2015-06-10 

KS § 171 Dnr KS 000848/2015 - 900 

Åtgärd med anledning av varsel om stridsåtgärder från 
Brandmännens Riksförbund (gäller deltidsbrandmän) 

20 av44 

Brandmännens riksförbund (BRF), som organiserar landets deltidsanställda 
brandmän, har varslat om konflikt från och med den 15 juni. Bakgrunden är att 
förhandlingarna mellan arbetsgivaren, Sveriges Kommuner och landsting och 
Brandmännens riksförbund, har strandet. 

Tjänsteskrivelse från Anna Löfström biträdande HR-chef och Anders Nilsson 
chef samhällsskydd daterad 2015-06-10. 

Ingela Stefansson (S) och Gösta Gebauer (C) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag, att om behov föreligger, fatta 
beslut om att kommunstyrelsens förtroendevalda kan utföra nödvändiga 
arbetsuppgifter. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 21 av44 

KS § 172 DnrKS000678/2015-444 

Brandskyddsdokumentation för tunnelprojektet 

Beskrivning av ärendet Trafikverket har med hjälp av konsulter upprättat en brandskydds
dokumentation. Arbetet har pågått under flera år men är nu framme vid den 
slutprodukt som beskriver hur brandskydd, räddningstjänstens insats
möjligheter med mera är organiserat. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Syftet med brandskyddsdokumentationen är att säkerställa brandskyddet i 
Hallandsåstunneln enligt; Plan- och Byggförordningen, Trafikverkets krav på 
personsäkerhet i järnvägstunnlar samt Transportstyrelsens föreskrifter om 
tekniska specifikationer för driftskompabilitetet vad gäller säkerhet i 
järnvägstunnlar. 

I år kommer Hallandsåstunneln att öppnas för tågtrafik. Med anledning av detta 
pågår ett intensivt arbeta med att färdigställa och planera inför öppning och 
den fortsatta driften efter öppningen. Under året sker installationer och 
provningar av tekniska installationer enligt brandskyddsdokumentationen. 
Likaså sker projektering, byggnation av nya fordon, tankflak och annan 
utrustning. Under hösten utbildas och övas räddningstjänstpersonal från ett 
flertal kommuner för att kunna göra effektiva och samordnade insatser i 
tunnlarna. 

Tjänsteskrivelse från chef samhällsskydd Anders Nilsson daterad 2015-06-10. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Brandskyddsdokumentationen för Hallandsåsprojektet godkänns och antas. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

2w 
(Q 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsskydd 

Datum: 2015-06-10 

Handläggare: Anders Nilsson 

Dnr: l< S 000 6: t'if j:J.J!J/ 5 - 'i'-1'-/ 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Trafikverket, projekt Hallandsås 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Brandskyddsdokumentation, dat 2015-05-19 

Samråd har skett med: 
Operativ chef Pelle Pettersson 
Byggnadsinspektör Per-Olov Lundgren 

Tjänsteskrivelse 

Fastställande av brandskyddsdokumentation för tunnelprojektet 

Bakgrund 

1 (1) 

Trafikverket har med hjälp av konsulter upprättat en brandskyddsdokumentation. Arbetet har 
pågått under flera år men är nu framme vid den slutprodukt som beskriver hur brandskydd, 
räddningstjänstens insatsmöjligheter med mera är organiserat. 

Syftet med brandskyddsdokumentationen är att säkerställa brandskyddet i Hallandsåstunneln 
enligt; Plan- och Byggförordningen, Trafikverkets krav på personsäkerhet i järnvägstunnlar 
samt Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompabilitetet vad 
gäller säkerhet i järnvägstunnlar. 

Aktuellt 
I år kommer Hallandsåstunneln att öppnas för tågtrafik. Med anledning av detta pågår ett in
tensivt arbeta med att färdigställa och planera inför öppning och den fortsatta driften efter 
öppningen. Under året sker installationer och provningar av tekniska installationer enligt 
brandskyddsdokumentationen. Likaså sker projektering, byggnation av nya fordon, tankflak 
och annan utrustning. Under hösten utbildas och övas räddningstjänstpersonal från ett flertal 
kommuner för att kunna göra effektiva och samordnade insatser i tunnlarna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna och anta brandskyddsdokumentation
en för Hallandsåsprojektet 

Båstad 2015-05-29 

Anders Nilsson 
Chef Samhällsskydd 

150602\eeOf\lw 



> 

"' 

Ärendenummer 

TRV 2011/42443 

Ert ärendenummer 

[Motpartens ärendelD NY] 

Båstads kommun 
att: Anders Nilsson 

Dokumentdatum 

2015-05-19 

Sidor 

1(1) 

«11) 
~ TRAFIKVERKET 

STADS KOMMUN 
SAMHÄLLSSKYDD 

2015 -05- 2 8 . 
·'R ~\S ~)SI 

I I I I I I I I 0 I 0 I~ I I 0 I I I I I I I I 0 I 0 0 I I 11 0 I I I 

Projekt Hallandsås; Brandskyddsbeskrivning Hallandsåstunneln 

Översänder härmed ovanstående rubricerat dokument för fastställande. 

Med vänlig hälsning 

Steninge Arnesson 

Tf Projektchef 

Trafikverket 
Vistorpsvägen 96 
269 71 Förslöv 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Susanne Broddesson 
Projekt Hallandsås 



Faveo Projektledning AB 
Korta gatan 7 
17154 Solna 
+46 (0)8-56 200 300 

www.faveoprolektledning.se 

o ru ;, i'rn 556612-8186 

Ha Ila ndsåstu nneln 
Brandskyddsbeskrivning 

Utgåva 1 

2015-05-19 

Trafikverket 

•••• 15014001 ISO 9001 
I I t1!.1 ' , I 

Faveo kontor: Siockholm I Sundsvall I Göteborg I Maimö I Örnsköldsvik I Trondheltn I Oslo I Krlstla nsand I Troms\I 



Uppdragsgivare 
Trafikverket 

Brandskyddsbeskrivning I Sida 1 (25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

Uppdragsnumrner 
5209 

Gransknings- och revisionshistorik 

Gransknings- och godkännandestatus 

Y.~~-~~ä -I Utarbetad äV-
1.0 I i'er Rotil~n ·· · 

I 
I 

Revisions förteckn ing 

I 6ranslffici. 
I Johan HäggstrÖm , ----- . - - ---- 1

- - -- ·-- . 
Godkänd 
Johan Häggström · 1-·-- ---

1 

Datum I 
2oiS-Q~~12 ~ I 

I 
I 

l ~{{fly~ I !\y~nitt 
. - - ·--· l 

I I 
-- - I 

Faveo Prpjekllednlng All 



lnnehållsförtedcning 

Brandskyddsbeskrivning Sida 2 (25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

1 Inledning ............................................................................................. ................ 5 

1.1 Syfte .................. .. .. .................. .. ... ......... .. ..... .................... .. .. .... .......... ... .. ... .......... 5 

1.2 Revideringar ....... ......... ......... .... ...... .. ... ..... ........... ....... .. ........ .. ....... ... ..... .... ... ... ..... 6 

1.3 Formella förutsättningar ................... .. .. ............ .. .. ..... ... ....... .. ................... ............ 6 

2 Beskrivning av tunneln ...................................................................................... 7 

2.1 Tunneln .. .. ...... ................ ................ .... .................... ....... ........ ............................... 7 

2.2 Järnvägssystemet ....... ............................ ... ... .................. .. ...................... ...... .. .. ... 8 

2.3 Trafil< och fordon ... ................... ... ........... ... .. ........... .... ........... .............. .. .. ... .. .. .. .... 9 

2.4 Trafil<ledning ............. ..... ... .... ... ... ... .. .... .... ......... .. ... ... ..... .............. ... .. .. .. ..... ... ...... 1 O 

3 Dimensionerade förutsättningar .................................................................... 1 O 

3.1 Sammanfattning av genomförd säl<erhetsvärdering ... ........ ......... ................... .. . 10 

3.2 Fordonsl<rav .......... ................................................. .. .. ....... .. .......... ....... .. . , .......... 11 

3.3 Passagerarantal och tågtyper ........... .. ..................... ... .............. .. .. ....... .. ...... ..... . 11 

3.4 Trafil<restril<tioner .... .... .... .... .. ............. ................. .. .... .. .... ....... ................. ........... 11 

3.5 Dimensionerande brandförlopp och brandbelastning ...... ............ , ..................... 11 

3.6 Ris I< för brandgasexpfosion ... ............. .. .......................... .................................... 12 

4 Utrymning ......................................................................................................... 12 

4.1 Utrymningsstrategi vid brand i persontåg ... .. .. ... .. .. ....... .... .. ............ .. ........... .. .... 12 

5 Räddningstjänstens Insats ............................................................................. 13 

5.1 Nuvarande räddningstjänstorganisation ...... .. .............. .......... ............. .......... .. .. . 13 

6 Räddningsteknislca installationer ................................................................... 13 

6.1 Anordningar för utrymning ... .. ..... ... . ,,, .. ....... .. ....... .. ........ .. .... .. ... .. ..... .......... ....... .. 13 

6.2 Handföljare ... .......... .. ....... ..... .. .. ..... ... .. ... .. ............ ........ ................ .......... ............. 14 

6.3 Uppsamlingsplats utanför tunneln ... ................ .... .... ... .... ........................ ... .... .. ... 15 

7 Sälcerhetsteknislca installationer ......... ... .... .. .. ..................................... .. . , ....... 15 

7.1 l<ommunikatiohs- och styrsystem .. .. .... .. .................. ...... , .. ......... .. .... ... .. ............. 15 

7.2 Tåglägesbestämning .......................... .. .... .. ..... ... ......... .. ... ..... .. ... .. ...................... 16 

F~.vco Projekllccfnlng ·AB 



Brandskyddsbeskrivning /' Sida 3 (25) 
Utgåva 1 

1 
2015-05-19 

8 Ellcraftförsörjning ............... : ............................................................................. 16 

8.1 Allmänt ............................................................................................................... 16 

8.2 l<ablar och elektriska installationer .................................................................... 16 

8.3 Eluttag ....... .......... ............. ... ... ............................................................................ 16 

8.4 Kabelförläggning ................... .. ....... , ........... ........ .. ............................ ........... ... .... 16 

8.5 Automatisk jordning ............................................................................................ 16 

8.6 El- och reservkraflsförsörjning ........................................................................... 17 

9 Belysning och skyltar ...................................................................................... 17 

9.1 Normalbelysning ................................................................................................ 17 

9.2 Nödbelysning ..................................................................................................... 17 

9.3 lnformationsskyltar (avståndsmarkering) ................. , ...... , .................................. 18 

9.4 lnformationsskyltar (nödutrustning) .................................................................... 18 

9.5 Belysning vid tvärförbindelse .... ................. ................................... .. ...... .. ........... 18 

9.6 Belysning vid uppsamlingsplatser ....................... .......................................... ..... 20 

10 Släckvattenförsörjning .................................................................................... 20 

10.1 Systemval ........................................................................................................... 20 

10.2 Dimensionering .......................................................................... , ....................... 21 

10.3 Dränering .............. , .................................. .... ....................................................... 21 

11 Branddetelctorer i telcnilcrum ........................................................................... 21 

12 Mandbrandsläclcare .......................................................................................... 21 

13 ITV lcameror ...................................................................................................... 22 

14 Byggnadstelcnislc brandskydd ........................................................................ 22 

14.1 Funktionella l<rav ................................................................ , ............... , ............... 22 

14.2 Brandteknisk dimensionering ............................................................................. 22 

14.3 Ytskikt ............. ... ............ ............ .. ... ....... ......... ... ......... ...... .... .... ... .... ... .. .. .... ...... ,. 22 

14.4 Tel<nil<utrymmen ........................................................................ : ........................ 23 

14.5 Håltagningar ............................................................................................ , .......... 23 

15 Bärande konstruktioner ................................................................................... 23 

15.1 Brandskydd av bärande l<onstrul<tioner ............................................................. 23 

F~ve o Projektlccln fng AO 



Brandskyddsbeskrivning Sida 4 (25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

15.2 Nedfall med avseende på utrymning ................................................................. 23 

15.3 Nedfall med avseende på räddningsmanskapet säkerhet... .............................. 23 

15.4 Kollaps ................................................................................................................ 23 

16 Landningsmöjlighet för helikopter ................................................................. 24 

17 Anslutningsvägar ............................................................................................. 24 

18 Förvarningsmöjligheter ................................................................................... 24 

19 Drift- och underhållsplan ................................................................................. 24 

20 Kontroll av utförandet ...................................................................................... 24 

21 Räddnings plan ................................................................................................. 24 

Faveo ProJok tlo cl nlng AO• 



Brandskyddsbeskrivning 

1

1 Sida 5 (25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

1 Inledning 

1.1 Syfte 

Denna brandskyddsbeskrivning har upprättats av FAVEO på uppdrag av 
Trafikverket, projekt Hallandsåstunneln. Brandskyddsbeskrivningcn är i denna utgåva 
en reviderad version av brandskyddsbeskrivningen daterad 2011-06-16. 

Syftet med föreliggande brandskyddsbeskrivning ät att redovisa hur Hallandsås
tunnelns brandskydd ska säkerställas i enlighet med: 

Plan- och byggförotdningen (20J 1:338) 3 kap. 8§. (PBF) 
Trafikverket krav genom BV Tunnel BVS 585.401

, Personsäkcrhct i 
järnvägstunneln BVS 1585.45. 
Transportstyrelsen föreskrifter om tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet vad gäller säkerhet i järnvägs tunnlar JvSFS 20082

• 

Enligt JvSFS 2008:4 så skall TSD säkerhet i järnvägs tunnlar tillämpas i Sverige. 
Genom att Hallandsåstunnelns projektering var såpass långt framskriden när TSD 
säkerhet i järnvägshmnlar blev gällande så kommer den inte att formellt behöva 
uppfyllas av projektet via godkännande och granskning av NOBO. 

Boverkets Byggregler BBR är inte tillämpbar för tunnlar (men flera tekniska krav i 
BBR används när det bedömts som tillämpligt i brandskyddsbeskrivningen). 
Trafikverket har tagit fram egna föreskrifter, standarder och handböcker som 
används för att visa att plan-och byggförordningen (2011 :338) 3 kap. 8§ fem 
gnmdkrav uppfylls. Det räcker dock inte med att enbart hänvisa till att tunneln byggs 
enligt BV-tunnel BVS 585.40. Exakt hur och i vilken omfattning som det krävs för 
att visa att plan-och byggfömrdningen (2011 :338) 3 kap. 8§ uppfylls i spårtunnlar 
finns det ingen vägledning om i lagstiftningen. Trafikverket anser att det upplägg som 
redovisas i egna föreskrifter, standarder och handböcker är tillräckligt. 

För tunnlar har Trafikverket tagit fram en särskild handbok " säkerhet i 
Järnvägstunnlar BVH 585.30 samt en tillhörande standard BVS 1585.45 som ett 
komplement till BV-hmncl BVS 585.30. Utredningar som genomförts enligt 
handboken samt angivna föreskrifter har resulterat i föreliggande 
"brandskydds beskrivning". 

Brandskyddsbeskdvningcn ska revideras så att den blir en relationshandling efter det 
att byggnationen är färdigställd. 

1 BV tunnel 585.40 har ersatts av TRVK tunnel 1 ·1. Vid projekteringen har BV-tunnel 
585.30 använts. 

2 JvSFS 2008:4 har ersatts av TSFS 2011:107 som också anger att TSD säkerhet i 
järnvägs tunnlar ska tillämpas i Sverige. 

'Fåveo Projektledning AD 



1.2 Revideringar 

Brandskyddsbeskrivning Sida 6 (25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

Brandslqrddsbeskrivningen är i denna utgåva nr 1 en reviderad version av 
brandskyddsbeskrivningen daterad 2011-06-16. 

1.3 Formella förutsättningar 

Byggherre är Trafikverket. 

1.3.1 Bygglov 

Bygglov beviljades för tunneln 1992 och arbetena påbörjades samma år. 
I oktober 1997 avbröts arbetet med att bygga tunneln. Det tidigare beviljade 
bygglovets giltighet upphörde att gälla enligt 5 års-regeln. Detta innebär att 
Trafikverket sökte nytt bygglov för att bygga färdigt tunneln. 1995 ändrades 
Plan och Bygglagen och bl.a. omfattar bygglovsplikten inte längre de inre 
tekniska åtgärderna. Dessa skall numera redovisas av byggherren i bygganmälan 
till byggnadsnämnden och byggnationen sker på byggherrens ansvar. 
Byggherren har att upprätta en kontrollplan för bygget och denna skall 
godkännas av byggnadsnämnden. I kontrollplanen skall ingå en 
brandskyddsbeskrivning för objektet ifråga. 

Nytt bygglov beviljades för spårtunnlarna 2003. Bygglov för samtliga 
tviirtunnlama beviljades först år 2007 efter kompletterande redovisning till 
Båstads kommun. Byggloven förnyades år 2008 efter 5-års regel. 

Ar 2011 infördes den nya Plan- och bygglagen (PBL) vilket innebar att 
järnvägs tunnlar inte längre är bygglovspliktiga. Detta innebär att byggloven inte 
längre behöver förnyas. Projektet fullföljer emellertid processen med 
delbygganmälningar och kontrollplaner enligt gamla PBL efter 
överenskommelse med Båstads kommun. 

1 .3.2 Författningar 

Gällande lagtext för tunnels säkerhet inför bygglovsansökan är: 
Plan- och bygglagen (PBL) 
Byggnadsvcrkslagen (BVL)3 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Jiirnvägssäkerhetslagen (2004:519) 

Trafikverkets Handbok "Säkerhet i Järnvägs tunnlar" BVH 585.30, BV Tunnel, BVS 
1585.45 samt TSD säkerhet i järnvägstunnlat hat här använts som underlag för 
planering av säkerhctshöjande anordningar. Den säkerhetstekniska utformningen 
som bestäms med stöd av BVH'n dokumenteras i föreliggande 
brandskydds beskrivning. 
3 Lagktaven i BVL ingår från och med maj år 2011 i PBL. 

Med den utförda säkethctsvärderingen som underlag kan tunnelns säkerhctskoncept 
utformas enligt normalstandard och med viss tilläggstandard vilka är redovisade i 
säkerhetsvärderingen. 

Faveo Projektledning_ All 



Figur 2.1 Översiktsritning Hallandsåstunneln. 

2.2 Järnvägssystemet 

2.2.1 Allmänt 
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Dubbelspåret mellan Båstad Norm och Förslöv genom Hallandsåsen är utformad 
som två stycken enkelspår i respektive tunnelrör. Söder om Hallandsåstunncln, väster 
om Förslövs samhälle, anläggs en ny 5-spårsstationsanläggning. Det nya dubbelspåret 
ansluts i norr respektive söder till befintligt dubbelspår. 

2.2.2 Bana 

Tågspårens överbyggnad är byggd med UIC-60 räler, stålsort 900A, på betongsslipers 
med pandrolbefustning. Som ballast används makadam klass 1. Slipersavstånd är c/ c 
600 nun och ballastdjupet är 300 mm under slipers underkant. Spårgeometrin är 
dimensionerad för 250 km/ tim. 

2.2.3 Ell<raft och kontaktledning 

Kontaktledningsanläggningen projekteras för curopaströtnavtagarc enligt TSD för 
Energiförsörjning och byggs med system SYT 15/15 kN. Ny hjälpkraftledning, 11kV 
50 Hz, byggs i som 3-fas friledning monterad på kontaktledningsstolpar. I tunneln 
och anslutning till tunneln förläggs hjälpkraften i kabel. 

En ny elkraftsanläggning byggs utmed hela sträckan. Kraftförsörjning utförs via nya 
transfotmatorcr placerade i kontaktledningsstolpar alternativt i markplacerade 
nätstationer samt i ställverksutrymmen i tvärtunnlar. 

En helt ny fjärrstyrningssanläggning byggs utmed hela sträckan. 
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Denna tar även upp tunnelns övriga säkethetstekniska installationer och baseras på 
det som i BVH'n ifrån 1997 benämns normalstandard och tilläggsstandard. Atgärder 
för att uppfylla minimikraven i BVS 1585.45 och TSD säkerhet i jänivägstunnlar 
anges också. 

1 .3.3 Alternativ utformning 

Kravet på normalbelysning och nödtelefoner finns inte i TSD säkerhet i 
järnvägstunnlar men finns med i Trafikverkets standard BVS 1585.45 och 
tunnelsäkerhetshandboken BVH 585.30. 

Nor111albe./ysJJiJJg 
Enligt beslut av Trafikverket, ärendenummer TRV 2011/17292 finn_s det inget krav 
på normalbelysning i tunnlar för att uppfylla pcrsonsäkerheten i järnvägstunnlar. 
Angiven normalbelysning i Hallandsåstunneln installeras för att hanterar 
arbetsbelysningen vid drift och underhåll av anläggningen. 

Niidte.lefo1Jer 
Inga nödtelefoner installeras i enlighet med godkänd avstegsansökan ärendenummer 
TRV 2011/72435 2011-11 -10. 

2 Beskrivning av tunneln 

2.1 Tunneln 

Dokumentationen avser Hallandsåstunneln på Västkustbanans del mellan Båstad och 
Förslöv. 

Tunneln består av två parallella enkelspårtunnlar. Tunnlarna består av både betong
och bergtunnel. Tunnlarna lutar uppåt 3 promille från norra tunnelmynningen fram 
cirka 6700 m där den sedan lutar nedåt 3 promille i cirka 2000 m. Tunnlarna är 
vardera totalt ca 8,7 km. 

Utrymningsvägar mellan tunnelrören kommer att ha ett avstånd mellan 
230-520 m. 

Tunneln består av tre olika tunneldimensioner som varierar beroende på hur 
tunneldrivningen har skett, I början och slutet av tunneln är tvärsnitten av traditionell 
normalsektion med höjden och bredden 9 m respektive 7 m. Avståndet ifrån räls 
överkant till högsta taknivån är 7 m. Längre in i tunneln är tvärsnitten cirkulära med 
en diameter på 8,8 m respektive 9,04 m. De cirkulära tunneltvärsnitten kommer även 
de att ha ett avstånd ifrån räls överkant till högsta taknivån som är 7 m. Var de olika 
tvärsnitten finns i västra och östra tunneln beskrivs i figur 2.1 nedan. Det fria 
tunneltvärsnittet i tunneln varierar från ca 45 till 55 m2

• 
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T b 1121 T fik . fj" • 2020 

T ;igtyp Påga1åg Öresunds- Snabbtåg Natt:ig mc<l Gu <l s tag 
t;ig X2000 liggoch 

S0\'\'<1g nar 

Tågrörelser 48 st 32 st 14 st 2 st 38 st 
per 
dygn. 

Spårens geometri, banöverbyggnad och kontaktledning dimensioneras för en 
maxlrnstighet på 250 km/tim. Signalsystemet dimensioneras för 200 km/tim. 
Lokdragna nattåg med ligg- och sovvagnar kommer att kunna köra med sin 
maxhastighet på 160 km/tim. Pågatågen, Öresundstågen, och snabbtågen X2000 
kommer att kunna nyttja sin maxhasrighet på 140 km/tim, 180 km/tim respektive 
200 km/ tim i tunneln. De långsammare godstågen kommer beroende på last och 
tågtyp kunna köra med mellan 90-160 km/ tim genom tunneln. 

2.4 Trafikledning 

Styrning av trafiken kommer att ske från Trafikcentralen i Malmö (fC). 

3 Dimensionerade förutsättningar 

3.1 Sammanfattning av genomförd säkerhetsvärdering 

Genomförd säkerhetsvärdering av tunnlarna har behandlat följande personrisker vid 
tågresor: 

Urspåtning 
Sammanstötning 
Brand 
Farligt gods olyckor 
Kombinationshändelser (urspårning eller sammanstötning som lede1· till 
brand) 

Yttre händelser och terrorism har inte behandlas i säkerhetsvärderingen. 

Det förutsätts här att tunneln dimensioneras för yttre händelserna så att risken från 
händelserna inte kommer att vara signifikant. 

När det gäller terrorism så är riskerna för att resande i tunneln påverkas liten. 
Eventuell beredskap för terrorismhändelser förutsätts finnas i kommunen eller i 
länet. 

Risken för olyckor med enstaka personer so111 vistas i tunneln bedöms som den mest 
sannolika men påverbr inte säkerheten för de ombordvarande. 

Vid en olycka med brand blir utrymningsmöjligheterna särskilt viktiga. En 
redovisning av utrymningsmöjlighetcrna vid en större brand är utförd inom ramen 
för säkerhetsvätderingen. 

Faileo i>roJcktleclnlnc AD 



Brandskyddsbeskrivnlng /i Sida 9 {25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

2.2.4 Signalanläggning 

Signalställverk Hallandsås är av modell 950 och är placerat på Trafikcentralen i 
Malmö. Driftplats Hallandsås sträcker sig från driftplats Ängelholm till driftplats 
Båstad Norra. I driftplats Hallandsås innefattas driftplatsdelarna Förslöv, Viarp och 
Barkåkra. Signalsträckorna (nio stycken)i tunneln styrs genom låsta tågvägar. 
Linjeblockedng är inte tillämplig i tunneln utan signalanläggningen utfonnas som 
stationsanläggning. 

2.2.5 Teleanläggning 

Huvudkabel och mellanortskabel som i den gamla befintliga banan ligger förlagda 
utmed järnvägssträckningen över Hallandsåsen ersätts med två uppsättningar nya 
kablar, en i respektive tunnelrör. Ett lokalkabelnät med optokablar förläggs till 
teknikutrymmen i och utanför spårtunnlarna. I detta kopplas förbindelser från tele-, 
signal- och elanläggningar. 

Ett !TV-system installeras för bl.a. underlätta informationsöverföring vid en 
räddningsinsats. 
Detektoranläggning för braQddetektion, även benämnt brandlarmssystem, installeras 
i samtliga tvärtunnlar. Rökdetektion sker med optiska rökdetektorer. 

! 

För att tillgodose Trafikverkets, räddningstjänstens, polisens och tullens behov av 
radiosamband byggs en radio- och antennanläggning med redundans i tunneln. 
Radioanläggningen klarar även publik mobiltelefontrafik. Radiosignaler matas in i så 
kallade läckande kablar som förläggs i båda spårtunnelrören. För Trafikverkets GS!v1-
R hämtas signalen i norr från ny bas i Båstad samt i söder från ny resenrbas i 
Förslövs teknikhus. 

2.2.6 Sl<yddsräler 
I enlighet med BVF 586.65 anordnas ej några skyddsräler i enkelspårstunnlar. 

2.2. 7 Detektorer 
Detektoranläggningar för detektering av varmgång och tjuvbroms installeras norr om 
Laholm och norr om Ängelholm. 

2.3 Trafilc och fordon 

I Trafikverkets trafikprognos anges den uppskattade dygnstrafiken år 2020 vilken 
används 
i säkerhetsvärderingen. Trafikprognosen anger dygnstrafiken för tunneln till 139 
tågrörelser per normalt var<lags<lygn varav 35 stycken är godståg. 
I tabell 2. 1 erhålls den fördelning mellan tågtyper som anges i trafikprognosen för år 
2020 inklusive nattåg med ligg- och sovvagnar. Nattågen antas vara två stycken per 
dygn. Snabbtågen antas vara av typen X2-2. 
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Med den utförda säkerhetsvärderingen som undel'lag har tunnelns säkerhetskoncept 
utformats. 

Säkerhetskonceptets åtgärder har valts enligt Trafikverket standard och med viss 
tilläggstandard för att uppnå ambitionsnivån för tunnclsiikerhet och plan-och 
byggförordningen (2011 :338) 3 kap. 8§ avseende möjligheten att rädda sig själv. 

Atgärder med inriktning mot brand och räddningstjänsten säkerhet och insats 
inkluderas även i denna brandskyddsbeskrivning. 

3.2 Fordonslcrav 

Lok- och passagerarfordon samt godsvagnar som trafikerat tunneln förutsätts 
uppfylla kraven i relevanta TSD:er samt nationella kraven avseende öppna punkter 
och specialfall. 

3.3 Passagerarantal och tågtyper 

Vid dimensioneringen har använts ett Öresundståg med två ihopkopplade 
vagnsenheter. Antalet passagerare har varit följande: 

Halvfullt (120 p) 
Fullt (240 p) 
Överfullt (630 p) 

I tunneln kan även förkomma service- och underhållsarbeten med personal och 
fordon. 

3.4 Trafikrestrilctloner 

Godstransporter med och utan farligt gods förutsätts kunna ske ut:rn restriktioner 
avseende samtrafik med persontåg. 

Föt att höja säkerhetsnivån samt för att tillgodose säkerhetskraven föt tunneln 
utformas signalanläggningen så att det alltid krävs minst en signalsträcka fri från 
fordon mellan två tågrörelser. Därutöver monteras signalerna isär dragna 100 meter 
för att ytterligare skapa skyddssträcka till tågvägama; Signalsträckorna i tunneln 
konsttueras med en längd på ca 1000 meter. 

3.5 Dimensionerande brandförlopp och brandbelastning 

3.5.1 Utrymning 

För verifiering av ut1ymningssäkerhet ska dimensionerande brand utgöras av brand i 
tåg som definieras som en tid-effektku1:va med en medium tillväxthastighet 
(0,012kW /s~ upp till 15 M\\T för att sedan vara konstant. Maxeffekten uppnås efter 
ca 19 min. Bråndens tillväxtfas ska följa sambandet Q (k\\0 = 0,012 x t2, t =tiden i 
sekunder. 

Brandens tillväxthastighet är det som främst är av intresse vid bestänunande av 
dimensionerande brand för utrymning. Underlaget är begränsat och i princip är det 
fullskaleförsöken från EUREKA samt arbetet från Citytunneln i Malmö som finns 
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' 
att tillgå. Utifrån dessa dras slutsatsen att en medium brandtillväxt täcker in de allra 
flesta bränder i nuvarande tåg. För nästa generation tåg med högre krav på 
inredningens brandsäkerhet bör inte en snabbare brandtillväxt än medium kunna 
uppnås. De nya krav som ställs i TSD:erna och EN45545 gör att kraven kan antas 
gälla för alla tåg framöver. Även en anlagd brand täcks inom en medium brandtillväxt 
om man ser till antändningskällor som använts i EUREKA försöken. 

I säkerhetsvärderingen har samma dimensionerande brand använts för alla bränder 
större än "1 M\'\T. För Öresunds tåget utnyttjas samma dimensionerande brand som för 
en X2-tågvagn. 

3.5.2 Bärande konstruktioner 

Dimensionerande brand för bärande konstruktioner definieras i en tid - temperatur 
kurva, se kapitel l 6.1 

3.6 Risk för brandgasexplosion 

Risken för brandgasexplosioner i tunneln bedöms som mycket liten då 
lufthastigheten i tunneln alltid är> 0.1 m/ sek. Det innebär att det inte finns 
förutsättningar för en underventilerad brand. 

4 Utrymning 

4.1 Utrymningsstrategi vid brand i persontåg 

Vid brand i persontåg ska det brinnande tåget köras ut ur tunneln och, om möjligt, 
till närmaste station, och sedan utrymmas. Tågtrafiken genom tunneln ska stoppas 
och eventuella tåg i tunneln skall köras ut ur tunneln. Utrymning i tunneln ska 
undvikas. 

Möjligheten att vid brand köra tåg ut ur tunneln skall genom tekniska och 
administrativa åtgärder göras så stor som möjligt. En liten risk att uuymning ändå 
behöver genomföras i tunneln kommer dock att finnas. För att underlätta 
självutrymning anordnas särskilda utrymningsvägar via tvärförbindelser med 
brandsluss mellan tunnelrören. 

Självutrymning skall vara möjlig i tunneln vid representativa brandscenarier och 
normala yttre omständigheter för alla resande utom restrisken4

• 

Med självräddning menas att de utrymmande själva skail förflytta sig till säker plats 
utan annan hjälp än anvisningar från tågpersonalen, dvs. självutrymning. För att 
underlätta självutrymningen finns belysning, gångbanor, handledare, skyltar och 
utrymningsvägar i tunnlarna. I tåget finns belysning, skyltar och 
säkerhetsinformation. Självut1ymning skall kunna förutsättas för de flesta 
olycksscenarier. För exceptionella scenarier (t ex större olyckor och svåra bränder) 
kan dock självuttymning inte förutsättas Oavsett tekniska och organisatoriska 
åtgärder. 

4Restrisken definieras hät som den andel människor som riskerar att omkomma på 
grund av att de inte kan ta sig till säker plats i tid utan assistans då de: 
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befinner sig i brandens omedelbara närhet och skadas direkt av branden, 
inte kan ta sig ur tåget utan hjälp, 
blir handlingsförlamade av situationen eller handlar irrationellt, 
av annat skäl inte kan ta sig till säker plats, såsom att de blir nertrampade av 
andra utrymmande, faller och skadar sig eller att de inte orkar gå långa 
sträckor. 

5 Räddningstjänstens insats 

5.1 Nuvarande räddningstjänstorganisation 

Räddningstjänstens organisation och bemanning framgår av kommunens 
handlingsprogram för räddningstjänst. 

För räddningsinsatser i Hallandsåstunneln skall finnas en särskild räddningsplan. 
Innehållet i planen framgår av kapitel 21. 

6 Räddningstekniska installationer 

6.1 Anordningar för utrymning 

6.1.1 Spårtunnel 

lnfoskyllar 1·nr 
IOO:cm 

Nödliclyming ca 
nr 12:c m 
Q,H n1 lh·cr 
h:\rdj.\jor<l yta 

Handfölj;trc 0,95 m 
över Mrd,gjor<l yta 

4,4m 

firandpostcr 1·ar 
IOO:cm 

H~rdgjor<l yt;\ 
l,2m 

firnndsäkcrt 
förlap;d kllicl 

Figur 6.1 Principskiss avseende anordningar för att underlätta utrymning i spårtunneln 
(vis:ir ett tunnelrör med borrad tunnel). 

Tunnelns markplan skall utjämnas så långt möjligt, så att nivåskillnader mellan 
gångbanor och spår samt mellan spår minimeras. 

Faveo Pr·ojektlednlnc.i\ti 



Brandskyddsbeskrivning Sida 14 (25) 
Utgåva 1 2015-05-19 

De hårdgjorda gångytorna ska ligga i nivå med RÖK. Utanför tunnel.mynningen 
fortsätter gångvägarna av hårdgjord yta på båda sidorna spåren, fratn till 
nppsamlingsplats. 

De hårdgjorda gångytorna skall vara gångvänliga. 

6.1.2 Förbindelse mellan spårtunnlar (tvärförbindelse) 
Förbindelser mellan spårtunnlar sknll utformas som brandsluss med ett minsta 
avstånd mellan dörrpartierna på 7 m. Dörr/ at till brandsluss skall ha en total fri brr.dd 
av minst 1,7 m (alt. en 1,4 m dörr och en 1,2 meters dörr), minst fria höjd 2,0 m och 
vara utåtgående i båda uu-ymningstiktningarna. 

Dörrblad får inkräkta maximalt 50 mm på den fria dörrbredden. 

Dörrar som skall användas för ut1-ymning får ej låsas i utrymningsriktningen. 
Dörrar skall dimensioneras för att klara de tryckpåkänningar som uppstår vid 
tågpassage. 

Samtliga dörrar skall vara självstängande samt lätt öppningsbara med panikregel i 
utrymningsriktningen. Flyktvägen kan vara i båda riktningama, varför dörrarna måste 
vara av typen svängdörrar. 

Nödbelysning inne i tvärförbindelse Höjd tvärtunne l minst 2.25 m 

Hårdgjord yta 
Figur 6.2 Utrymning i tviirförbindelse mellan spårtunnlar tvärsnitt 12-16 m2• 

Nödbclysningen reko1rtmenderas att den placeras lågt, 800 mm över marken. Inne i 
tvärtunnclförbindelserna där en låg placering inte är möjlig p.g.a. av platsbrist är 
placeringen av nödbelysningen i taken en acceptabel lösning (tvärförbindelse 1-15). 

Tvärtunnlarna sk:\ll övervakas mot tillträde av obehöriga. Teknikrum skall skyddas 
mot tillträde av obehöriga. 

6.2 Handföljare 

Handföljare placeras på båda sidor i alla tunnlar 950 mm ovanför gångvägen och får 
inte inkräkta på den fria gångytan. Handföljarna, som skall vara runda med en 
diameter pii ca 40 mm skall ledas runt eventuella utbuktningar i vinklar som är max 
30-40 grader. 
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I det fria, strax intill spårtunnelns mynningar skall finnas uppsamlingsplatser på ca 
200 tn2 varav 50 m 2 belyses. 

Uppsamlingsplatserna samordnas och integreras med körbar väg och vändplan för 
räddningstjänstens fordon som totalt skall vara minst 500 m2 vid varje 
tunnelmynning. 

Belysningsstyrkan (nödbelysningen) skall vara minst 1 lux på sämst belysta platsen. 
Området och aoslutningsvägar skall tegelbundet undethållas (snötöjning m.m.). 

7 Säket'hetstekniska installationer 
Ett antal säkcrhetstekniska anordningar för räddningstjänstens insats kommer att 
installeras i tunneln vilket beskrivs nedan. 

7.1 Kommunikations- och styrsystem 

7.1.1 Mobiltelefoni 

Det ska finnas möjlighet att utnyttja publik mobiltelefon i tunneln. 

7.1.2 Tågradiokommunikationssystern 

I spårtunnlarna installeras tågradiosystemet MobiSIR (GSM-R). 
Redundanta basstationer installeras för att säkra kommunikationen. MobiSIR kan, 
vid behov, komplettera räddningstjänstcns satnbandsutrnstning. 

7.1 .3 Radiol<arnmunil<ation för räddningstjänsten 

I spårtunnlarna installeras satnbandsutrustning som möjliggör radiokommunikation 
med räddnings tjänstens radioutrnstning Rakel. 

Radiotäckning ska finnas på alla platser i tunnelsystemet och tunnelmynningat. 

7.1.4 Styr-, regler- och kommunil<ationsmöjligheter vid räddningsinsatser 

TC skall kunna styra följande system: 

- - - ---i> 

Figur 7.1 Samverkan vid räddriingsinsats och styrning av säkerhetssystcm. 
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7.2 Tåglägesbestämning 

Tunneln förses med teknik för att, från TC, kunna bestämma tågets position i 
spårtunnlarna vid ett eventuellt stopp. 

8 Ellcraftförsörjning 

8.1 Allmänt 

Då räddningstjänsten begär räddningsfrånkoppling hos TC skall enbart 
kraftförsörjningen till tågen stängas av. 
Vid behov av avstängning av hjälpkraften skall detta särskilt begäras hos TC. 

Skyddsjordning skall kunna utföras av räddningstjänsten. 

8.2 Kablar och elelctrislca installationer 

Kablar i tunnel skall antingen vara brandskyddade eller svårantändbara och ha låg 
brandspridning samt ge låg gift- och rökutveckling. För kablar i tunnel gäller BVS 
543.11810 och SS 42414 75, samt EN 50267-2-l (1998), EN 50267-2-2 (1998) och 
EN 50268 (1999). 

Kommentar: Ovanstående krav innebär bl.a. att alla högspänningskablar är 
halogenfria och klara brandhärdighetsklass F4B, enligt SS 424 14 75. 

i 

Elektriska installationer, som berör säkerhet, skall skyddas mot skada orsakad av 
mekanisk stöt, värme eller eld. Enligt BVS 543.118'10 skall kraft- och 
installationskabeln förläggas i sluten kanalisation eller öppen förläggning på stege 
som skyddsjordas. Sluten betongkanalisation betraktas som brandsäker förläggning 
om kablar med brännbarhetsklass enligt avsnitt 7.5.1 i BVS 543.11810 används. För 
annan förläggning av kablar för säkerhetsutrustning gäller krav på brandsäkra kablar i 
brandklass B30 enligt SS-EN 50200. 

8.3 Eluttag 

Jordade enpoliga eluttag placeras var 100:e meter i båda tunnelrören och vid tunnelns 
mynningar. Vid varje tvärförbindelse och tunnelmynning placeras även 
Europakoppling trefas. Eluttagen samordnas med släckvattenuttagen. 

8A l<abelförläggning 

Kabelstråk för elkraft, styrning och säkerhetssystem förläggs brandsäkert i mark i 
spårtuhnlarna, antingen i särskilda rör i mark (sand, makadam) eller i betongkulvert 
med lock. 

Kablar för nöd- och normalbelysning kan dock förläggas på vajer som skyddsjordas. 

8.5 Automatislc jordning 

Anläggningen förses med automati.sk jordning, vilken omfattar båda tl)nnelrören 
samt ytterområdena på ömse sidor om tunneln. 
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Räddningsfrånkoppling och trafikstopp begärs på normalt sätt. Vid begäran om 
räddningsfrånkoppling aktiveras automatisk jordning av Trafikverkets eldciftingenjör. 
Den automatiska jordningen ersätter den normala spänningsprovningen och 
arbetsjordningen. 

Manuell arbetsjordning ska likväl kunna utföras i händelse av fel på den automatiska 
jordningen. 

8.6 El· och reservl<raftsförsörjning 

Förutsättningen för säkerhetskonceptet är att brand och totalavbrott i 
clkraftförsörjningen ej sker samtidigt. Matningen av tunneln ska ske av två oberoende 
nät. Vid bortfall av ett av näten ska kraften fördelas från det andra nätet via 
omkopplingsautomatik momentant till den bortfallna delen. 

Vartdera nät ska vara dimensionerat så att ett system ska kunna kraftförsörja hela 
tunneln under normal drift samt vid en räddningsinsats. 

Nödbelysning, nödutgångsskyltar och övdga utrymningsmarkeringar, skall matas med 
elkraft på sådant sätt att en brand ej slår ut hela funktionen. Bortfall av enstaka 
enheter i systemen nära branden, kan dock accepteras. 

Följande system förses med reservkraftförsörjning (UPS): 

Nödbelysning, belysta vägledande markeringar i spårtunnel(utgångs- och 
nödutgångsskyltar), för 3 timmars drift. 

Info1mationsskyltar (avståndsmarketing), för 3 tinunars drift 

Nödbelysningen utanför tunneln vid uppsamlingsplatser, för 3 timmars drift 

Tele- och radiosystem, för -W timmars drift 

Kameraövervakningen för 3 timmars drift 

9 Belysning och skyltar 

9.1 Normalbelysning 

Enligt beslut av Trafikverket, ärendenummer TRV 2011 /17292 finns det inget krav 
på no1malbelysning i tunnlar för att uppfylla personsäkerheten i jämvägstunnlar. 

9.2 Nödbelysning 

Nödbelysningen tillsammans med belysta avståndsmarkeringar i tunnelrören skall 
leda de utrymmande mot närmaste ut1ymningsväg. Nödbelysningen i båda 
tunnelrören och tvärtunnlarna skall alltid vara tänd och vara ansluten till UPS. 

Nödbelysningen skall ha belysningsstyrka på l lux på den sämst belägna platsen samt 
ha batterikapacitet för minst 3 timmar. 
Nödbelysning monteras längs båda tunnelväggarna i spårtunneln. Nödbelysningen 
placeras korsvis med en höjd av max 800 mm över mark. Nödbelysning och 
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avståndsmarkeringar i tunnlarna samordnas med placeting av brandposter och 
telefoner så att platsen för dessa är belyst. 

9.3 lnformationssl<yltar (avståndsmarkering) 

Belysta informationsskyltar (avståndsmarkeringar) placeras längs tunneln. Storleken 
på skylten skall vara minst 500x400 mm. Av skylten skall framgå tunnelns namn, 
position i tunneln enl. EV-standard, avståndet i meter till närmaste utqmningsvägar. 
Skyltar skall installeras på tunnelväggar max 2 m ovanför gångbana. 
Belysningsanordningen för avståndsmarkeringar ska alltid vara tänd och ansluten till 
UPS. 

Informationsskyltar placeras ut kontinuerligt med inbördes avstånd av högst 
ca 100 meter på båda sidor i spårtunncln så avståndet mellan två skyltar är högst 
ca 50 meter. Slqrltarna skall f~lja ISO 3864-1. 

9.4 lnformationsskyltar (nödutrustning) 

Nödutrustning i tunneln skall markeras med skyltar t.ex. brandvatten placerade cirka 
2 m över gångytan. 

9.5 Belysning vid tvärförbindelse 

Dörrar till tvärförbindelserna skall markeras tydligt. Detta sker med: 
genomlysta eller belysta nödutgångsskyltar ovan utrymningsdörrarna både i 
tunnlarna och i tvärförbindelsema 
efterlysande nödutgångsskyltar lågt placerade på utt.-ymningsdörrarna både i 
tunnlarna och i tvärförbindelserna 
lågt placerade ljusarmaturer med fast grönt diodljus, på ömse sidor om 
tvärförbindelseöppningarna 
genomlysta eller belysta nödutgångsskyltar i spårtunnlarna mitt emot 
tvärförbindelserna 
Ljusarmaturer med fast grönt diodljus, placerade en på vardera tunnelväggen 
på ömse sidor om spåret strax innanför tunnelmynningen riktade in i mot 
tunneln (se fig. 9 .2). 

De fasta gröna ljusen är alltid tänd. Nedatistående skiss, se figur 9:1 redovisar 
anordningarna. 
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Figur 9.2 Nödutrymningsmarkering vid tunnelmynningar (en gröna diodljus i varje tunnelmynning, 
totalt 4 stycken). 

All belysning ska placeras på sådant sätt att sammanblandning eller fötväxling med 
ljussignaler som reglerar tågtrafiken inte kan ske. Utrustningen får inte monteras så 
att signaler skyms. 

9.6 Belysning vid uppsamlingsplatser 

50 nl av uppsamlingsplatscn utanför varje tunnelmynningspar belyses. Detta kan 
åstadkommas genom att belysningen från spårtunneln fortsätter utanför 
mynningarna. Belysningsstyrkan skall vara minst J lux på sämst belysta platsen. 

10 Släckvattenförsörjning 

10.1 Systemval 

Släckvattenförsörjning skall ske med hjälp av räddningstjänstens tvåvägs mobila 
tankfordon. 

Vid tunnelmynningarna skall fimias möjlighet att fylla det mobila tankfordonet från 
det kommunala vattennätet. För kapacitetsutjämni\1g använcles räddnings tjänstens 
tankbil. 

Brandvattenkapaciteten (sommartid vid högbelastat vattennät) för brandposter 
utanför tunnelmynningarna ska anges i räddoingsplanen. 
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SPÅROMRÅDE 

Belysta nödutgångsskyltar 

Belyst infomrntionsskylt, nödutgångsskylt SPÅROMRÅDE 

\J I Diodljns I 
Figur 9.1 Principskiss av nödutrymningsmarkering vid tvärtunnelförbindelse. 
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I båda spårtunnelrören anordnas släckvattenledningar - tomrör - mellan varje 
tvärförbindelse. Från tvärförbindelserna skall ledningarna nå ca 250 m åt vardera 
hållet (halva avståndet till nästa tVärförbindelse). Ledningarna är förbundna med 
dränagevattenledning. 

Det mobila tankfordonet skall kunna ansluta till ledningssystemet. 
Avståndet mellan brandposterna i tunnlarna skall vara 75 - 100 m. 
Vid varje tvärförbindelse skall finnas två anslutningar - en på vardera ledningen. 

Brandpost utförs med uttag 2 x 63 mm normalkoppling och övergångslock 
klokoppling 32 mm. 

Anslutning utförs med uttag 1 x 63 mm normalkoppling. 

I = Brandpost I =Anslutning 

Geklionerlngsventll I = Brandvattenledning 

Figur 10.1 Principskiss över tomrörssystemet i tunneln. 

10.2 Dimensionering 

Släckvattensystemet skall dimensioneras för ett vattenuttag av 9001/ min (151/ s) vid 
ett tryck vid respektive brandpostanslutning av minst 8 bar. 

10.3 Dränering 

Släckvattensystemet utformas så att det kan dräneras där frysrisk finns. 

11 Branddetektorer i teknikt·um 
Tekniknun och högspänningsställverksrum skall skyddas med automatiskt brandlarm 
utformat enligt SBF 110. 

Larmet skall vara kopplat till Trafikcentral (TC). 

12 l=landbrandsläckare 
I varje tvärtunnelförbindclse skall det finnas två stycken handbrandsläckarc 
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med minsta kapacitet 6 kg brandklass klass 43 A 233BC enligt standard EN 3. 

Släckarna varselmärks enligt svensk standard. 

13 ITV kameror 
Fö1· informationsöverförning vid räddningsinsatser samt övervakning av 
tunnelmynningar anordnas ett ITV-övervakningssystem. 

14 Byggnadsteknisk brandskydd 

14.1 Funktionella krav 

De båda spårtunnelrören skiljs åt med brandsluss - tvärförbindelserna. 

14.2 Brandteknisk dimensionering 

Byggnadsdcl 
Väggparti mot spårtunnel 
Dön, port mot spårtunnel 

Brandteknisk klass 
EI-90 
EI-C90 

Sluss med två väggpartier EI-60 och två dörrar EI-C60 motsvarar krav enl. ovan. 

14.3 Ytskikt 

Spå11111111e/11 
Byggmaterial och installationer för tunneln som inte ingår i bärverket skall ha låg 
flambarhet, vara obrännbara eller vara brandskyddade. Material till tunnelns 
sekundärkonstrnktion skall uppfylla kraven för klass A2-s1,d0. Andra väggar och 
annan utmstning skall uppfylla kraven för klass B-s1, dO (klass I). Gångbanor utförs 
obrännbart eller med golvbeläggning i lägst klass Cn-s1 (klass G) 

T11iir/1111m!fai-hi11delse. (bn111ds!t1Ssm) 
För utrymningsvägar utförs väggar och tak med ytskikt klass B-sl,dO på material av 
lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass K 210/B-s1,d0. Golv i 
utrymningsvägar utf<;irs obrännbart eller med golvbeläggning i lägst klass C0-s1 (klass 
G) 

Kommentar: Dräner som i efterhand sätts upp i spårtunneln pga. av läckage ska 
också uppfylla B s1,d0. 

lllsfrlllatio11cr 
Installationers utsida eller omgivande isolering skall motsvara ytskiktskravet för 
angränsande ytor på väggar, tak o.d. Ytskiktsklass B-s1 ,dO (klass I) motS\'aras t.ex. av 
rörisoleringsklass PI. 

Uppbä11gJJiJJgsaJJordJJi11gar 
Upphängningsanordning för större föremål som kan riskera att skada utrymmande 
eller räddnings tjänstpersonal, om de faller ner i händelse av brand, utförs så att 
upphängningsanordning tål en temperatur av 300 grader under minst 10 minuter 
utan att föremålet riskerat att falla ner. 
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För läckande kabel gäller att den ska hängas upp i stålklammer med regelbundna 
avstånd så att kommunikation kan bibehållas. 

14.4 Telcnil<Utrymmen 

Eventuella teknikutrymmen avskiljs från spårtunnel i brandteknisk klass El 60 och 
med dörrar EI-C60. Undantaget är signal- och telekommunikationsskåp placerade i 
nischer i tunnlarna där inga särskilda brandtekniska krav finns. 

14.5 Håltagningar 

Samtliga håltagningar i brandcellsbegränsande byggnadsdelar tätas i samma 
brandtekniska klass som byggnadskonstruktionen i övrigt. 

15 Bärande konstruktioner 

15.1 Brandskydd av bärande konstruktioner 

Tunneln skall dimensioneras för brandpåverkan eller förses med 
brandskyddsåtgärder mot brandpåverkan så att: 

Den inte på grund av nedfall, utgör hinder eller fara vid utrymning under den 
tid som erfordras för utrymning för passagerare och personal. 
Räddningsmanskapets säkerhet beaktas med avseende på nedfall. 
Kollaps inte inträffar 

Dimensionerande brandgastcmperatur för betongtunnlar skall vara enligt 
hydrocarbonkurvan enligt SS-EN 1363. 

15.2 Nedfall med avseende på utrymning 

Risken för att utrymmande skall utsättas för nedfall genom spjälkning av betongen 
har bedömts i andra betongtunnelprojekt vara mycket liten, varför inget behov av 
brandskyddande åtgärder bedöms föreligga med avseende på detta krav i BY-Tunnel. 

15.3 Nedfall med avseende på räddningsmanslrnpet säl<erhet 

Enligt bedömningar föreligger tisk för nedfall genom spjälkning inom 10-15 m från 
en stor brand. Risk för nedfall finns alltid i samband med brand och särskilt i 
samband med släckning med vatten. Säkerheten för räddningsmanskapet bedöms 
endast öka marginellt genom användande av PP-fiber och inga särskilda åtgärder med 
hänsyn till räddningsmanskapets säkerhet anses motiverade. 

15.4 Kollaps 

För att minimera risken för kollaps ska11 bärverket uppfylla R 90 med skydd mot 
spjälkning genom inblandning av polypropylenfiber eller motsvarande. 
Inblandningen ska vara minst 1,5 kg/m3 om inte annan mängd genom utredning kan 
visas hindra spjälkning. 
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Landningsmöjlighet för helikopter anordnas i anslutning till tunnelmynningar. 
Lämplig stol'lck är 40 x 40 m fast mark. 

17 Anslutningsvägar 
Körbara vägar med vändplatser anordnas till tunnelmynningar. Vändplatsen skall 
medge uppställning av två räddningsfordon och samtidig vändning av ett tredje 
räddningsfordon. Vägen fram till vändplatsen skall medge möte av två 
räddnings fordon. 

Konunentar: Acceptabel lösning är tillräcklig bred väg för att två LOS fordon kai1 
mötas eller lämpligt placerad mötesplats/er. 

Vägarna och mötesplatsen skall snöröjas. Anslutningsvägar och uppställningsplatser 
för räddningstjänstens fordon ska vara skyltade. 

Det fötutsätts att anslutningsvägar inte kommer att trafikeras av räddningstjänstens 
höjdfordon. 

18 Förvarningsmöjligheter 
Vid varje tunnelmynning och tvärtunnel skall finnas möjlighet att fö1vara viss 
räddningsutrustning t.ex. två trallor. 

19 Drift .. och underhållsplan 
Innan tunneln tas i bruk ska det finnas skriftliga inst1uktioner för hur provning, 
skötsel och underhåll ska utföras för att byggnadens brandskydd ska upprätthållas 
under bmkstiden. Instmktionerna ska anpassas till tunnelns användning samt 
installationernas utformning och omfattning. 

20 Kontroll av utförandet 
Kontroll av utförandet sker enligt särskild kontrollplan. 

21 Räddningsplan 
En Räddningsplan ska upprättas för Hallandsåstunneln och utgöra den samlade 
redovisningen över: 

samverkande parter, 
kommunikationsvägar, 
principer för utrymning, 
principer för räddnings.insatser, 
räddningsfrånkoppling och arbetsjordning, 
ritningar över anläggningen med inlagda uppgifter enligt räddnings tjänstens 
anvisningar 



Räddningsplanen ska årligen uppdatateras. 
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I 

Kraven på innehållet i en räddningsplan enligt TSD Säkerhet i järnvägstunnlar ska 
uppfyllas . 

Kommentar: Det är rimligt att anläggningsägaren för tunneln d.v.s. Trafikverket 
ansvarar för att en räddningsplan tas fram och att den hålls uppdaterad 
i samråd med räddningstjänsten och berörda. Det är dock alltid 
räddningstjänsten som ansvara för en insats, d.v.s. eventuella fel i 
räddningsplanen när den används kan inte belastas Trafikverket. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 22 av44 

KS § 173 Dnr KS 000528/2015 - 905 

Begäran från Båstad hem att få starta byggnation av Malens 
Trygghetsboende i Båstad 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-11 § 168 i ett inriktningsbeslut bland 
annat att "kommunen vill medverka till att trygghetsboenden etableras i alla tre 
kommundelarna". Kommunstyrelsen beslutade därefter 2011-09-14 § 236 att 
det tidigare inriktnings beslutet skulle kvarstå. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Båstadhem har i skrivelse inkommen 2015-04-02, via bolagets VD Robert Falk, 
ansökt om kommunfullmäktiges godkännande till att bygga ett trygghets
boende i Båstad. Av skrivelsen framgår även att bolaget räknar med en 
preliminär kostnad för projektet på ca 130 mkr. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-06-02, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige godkänner Båstadhems investeringsbeslut om att 
bygga Malens Trygghetsboende i Båstad. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 23 av44 

KS § 174 Dnr KS 000529/2015 - 905 

Skrivelse från Båstad hem angående kommunens 
förhållningssätt till projekt där Båstad hem förväntas vara part 

Beskrivning av ärendet Båstadhem har via bolagets VD Robert Falk inkommit med en skrivelse där 
bolaget uttrycker förvåning över att kommunstyrelsen inte avsatt några 
projektmedel till de projekt som styrelsen initierar. Bolaget framför även en 
önskan om att kommunstyrelsen ska göra det i framtiden och i de fall 
kommunstyrelsen hellre ser att Båstadhem ska hålla i projekten så måste 
bolaget ges garantier för att få betalt för nedlagda kostnader i ett projekt 
oavsett om det blir av eller ej. Bolaget ger som exempel fall där politiska 
svängningar i projekt föranlett kostnader för bolaget. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-05-20, bilaga. 
Inkommen skrivelse från Båstadhem daterad 2015-04-02, bilaga. 

Yrkanden Thomas Andersson (FP), Christer de la Matte (M), Åsa Ragnarsson (M) och 
Torgny Brenton (M): Ärendet återremitteras i avvaktan på pågående utredning 
ang. JV9. 

Proposition 

Omröstning 

Helena Stridh (BP): Ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena om återremiss resp. att ärendet 
ska avgöras idag, varvid han finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning 
begärs. Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA; 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 8 JA-röster, 4 NEJ-röster samt 1 som avstår från att 
rösta enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh [BP X 
James Johnson fBP) X 
Gösta Gebauer (C) X 
Johan Forsberg [C) X 
Katarina Toremalm [MP) X 
Torgny Brenton (M) X 
Christer de Ja Matte (M) X 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (S) X 
Carolin Gräbner [SD) X 
Bo Wendt fBP) X 
SUMMA 8 4 1 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avgöra ärendet idag. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

(3/y 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 24 av 44 

Beslut 

KS § 174 Dnr KS 000529/2015 - 905 

Forts. skrivelse från Båstad hem angående kommunens 
förhållningssätt till projekt där Båstad hem förväntas vara part 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Tjänsteskrivelsen från ekonomichefen översänds till Båstadhem såsom 
kommunstyrelsens svar på skrivelsen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

l!J Jy 
J' , 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-05-20 

Handläggare: Johan Linden 

Dnr: KS 000529/2015-405 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Båstadhem, Samtliga verksamhetsområden, Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Båstadhem 

Förhållningssätt från kommunen till projekt där Båstadhem förväntas 
vara part 

Bakgrund 

1 (2) 

Båstadhem har via bolagets VD Robert Falk inkommit med en skrivelse där bolaget utrycker 
förvåning över att kommunstyrelsen inte avsatt några projektmedel till de projekt som styrel
sen initierar. Bolaget framför även en önskan om att kommunstyrelsen ska göra det i framtiden 
och i de fall kommunstyrelsen hellre ser att Båstadhem ska hålla i projekten så måste bolaget 
ges garantier för att få betalt för nedlagda kostnader i ett projekt oavsett om det blir av eller ej. 
Bolaget ger som exempel fall där politiska svängningar i projekt föranlett kostnader för bola
get. 

Aktuellt 

Båstadhem är ett kommunalt bostads bolag som drivs som ett aktiebolag, en organisationsform 
särskilt utvecklad för affärsmässig verksamhet. Detta innebär bland annat att relationen mel
lan kommunen och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda. Därmed kan 
kommunen inte kräva av sitt bostads bolag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för 
bolaget. Ekonomisk ersättning för de kostnader som bolaget ådrar sig i åtaganden de utför på 
kommunens uppdrag är därmed en förutsättning för att bolaget ska leva upp till sina ägardi
rektiv där det framgår att "bolaget skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer'. 

Alternativet för kommunen till att anlita Båstadhem för projektering eller utredningar i olika 
fastighetsfrågor är att anlita annan extern aktör inom området. 

När Båstadhem anlitas och ges uppdrag av kommunen innebär det också ett ekonomiskt an
svar från kommunen för de kostnader bolaget ådrar sig vid utförandet av uppdraget. Detta 
förutsätter naturligtvis att ett avtal enligt avtalslagens regler ingåtts mellan kommunen och 
bolaget. Huvudregel för hur avtal ingås är anbud-acceptmodellen och det är den enda modellen 
för avtalsingående som är reglerad i avtalslagen. Modellen bygger på att parterna lämnar en 
varsin viljeförklaring och när dessa är likalydande har ett avtal ingåtts. För att underlätta upp
följning och undvika att osäkerhet kring om en beställning lämnats och därmed ett avtal ingåtts 
mellan kommunen och Båstadhem bör det vid respektive tillfälle övervägas om uppdra
gen/beställningarna ska ske skriftligt. I de fall uppdrag ges på politiskt initiativ bör dessa pro-
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tokollföras för att undvika eventuell osäkerhet om på vems uppdrag/initiativ en beställning 
lämnats och ett avtal ingåtts. -

I samtliga fall där kommunen anlitar och ingår avtal med externa aktörer bör kontakterna gå 
via behörig företrädare från förvaltningen, dvs tjänstemannaorganisationen. Detta oavsett om 
uppdraget lämnas på initiativ av politik eller tjänstemän. Detta bland annat för att kommunen 
ska ha ordning på de ekonomiska förpliktelser som ingås med extern part och därmed möjlig
het att följa upp dem. 

Innan uppdrag lämnas måste i vanlig ordning alltid ett ekonomiskt ställningstagande göras 
beträffande om uppdraget kan finansieras inom de ekonomiska ramar som finns beslutade och 
avsatta. I de fall uppdraget inte förväntas inrymmas i befintligt tilldelade ekonomiska ramar 
ska finansieringen behandlas politiskt och beslut tas om hur uppdraget ska finansieras. Detta 
sker normalt i ordinarie budgetprocess men ibland kan det krävas att separata beslut tas, ex
empelvis när uppdraget påverkar innevarande budgetår. Alla politiska beslut rörande finansie
ring bör först beredas av förvaltningen och ska alltid expedieras till ekonomiavdelningen. 

Förslag till beslut 

Skrivelsen från Båstadhem anses besvarad och läggs till handlingarna. 

Båstad och 2014-05-20 

~~· 
Johan Linden 
Ekonomichef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 175 Dnr KS 000837 /2014 - 906 

Reducering/förändring av 2015 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

25 av 44 

Beskrivning av ärendet I samband med förvaltningens budgetarbete inför 2016 har en översyn av 
samtliga behov av investerings- och exploateringsutgifter för åren 2015-2020 
gjorts. Syftet med genomgången har varit att i möjligaste mån reducera och 
förskjuta utgifter både innevarande år 2015 och kommande år 2016-2018 för 
att underlätta utsikterna att få ihop en budget där det finansiella målet om ett 
resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag kan 
uppnås. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller 
senareläggningar av budgeterade investeringsprojekt 2015 tagits fram. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefJohan Linden daterad 2015-05-13, bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2015 förändras 
enligt följande: 

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 13 250 tkr. 

2. Medfinansieringar av statlig infrastruktursatsningar minskas med 2 000 tkr. 

3. Avgiftsfinansierade investeringar (VA-investeringar) ökas med 800 tkr. 

4. Exploateringsutgifterna ökas med 500 tkr. 

5. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings
och exploateringsutgifterna till 13 950 tkr. 

)usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

iw 
( /?. 
-



BÅS ADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 26 av 44 

KS § 176 Dnr KS 000846/2015 - 700 

Personalbemanning inom vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-06-08 om vissa åtgärder då 
verksamhetsområdet vård och omsorg flaggat för en akut kris utifrån bristen 
på sjuksköterskor och utbildade undersköterskor inom hemvården. Bristen 
äventyrar patientsäkerheten. 

Notering 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Kommunstyrelsen har ärendet upp på dagens sammanträde då det förekommit 
diskussioner huruvida vård- och omsorgsnämndens beslut är av principiell 
beskaffenhet och sålunda borde beslutas av kommunfullmäktige istället. 

Efter diskussioner på sammanträdet med kommunjurist Carl-Magnus Billström 
och kanslichef Catharina Elofsson bestämmer sig kommunstyrelsen slutligen 
för att låta ärendet utgå. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2015-06-08 § 51, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Thomas Andersson (FP) lämnar in protokollsanteckning enligt följande: 

Folkpartiet uppmanar vård- och omsorgsnämnden att snarast ompröva sitt 
beslut att "neka" beställning vid tillfälliga vistelser i vår kommun. 

Åsa Ragnarsson (M), Chister de la Matte (M) och Torgny Brenon (M) istämmer i 
protokollsanteckningen. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

oJv 
('i f'1 
- ' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 27 av 44 

KS § 177 DnrKS000461/2015-906 

Budgetuppföljning 2015-04-30 

Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt budgetuppföljning per 2015-04-30. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Helårsprognosen beräk-nas till+ 1,8 mkr, en negativ avvikelse mot budget på 
11,8 mkr. 

Bedömningen för helåret 2015 är att kommunen, med hjälp av nyttjande av 
medel från pensions-reserven, kommer att uppfylla det lagstadgade 
balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och 
finansiering av investeringar. 

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden och ekonom Christel Crespin 
daterad 2015-05-18, bilaga. 
Upprättat förslag till budgetuppföljning 2015-04-30, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Budgetuppföljning per 2015-04-30 för Båstads kommun godkänns. 

2. Förvaltningen uppmanas att hålla sig inom tilldelad budget 2015. 

3. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2015-04-30. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

'&W rfA - , 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 28 av 44 

KS § 178 Dnr KS 000701/2015 - 906 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 

Beskrivning av ärendet Förskole- och fritidshemsavgiften i Båstads kommun, har sedan maxtaxan 
infördes, följt den statligt beslutade maxtaxenivån som framgår av 
maxtaxeförordningen. Nivån justerades senast 2004. Maxtaxan innebär att det 
finns ett inkomsttak som reglerar avgiften för plats i förskola och fri tidshem. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Inkomsttaket har inte tidigare varit indexreglerat vilket innebär att avgiften 
inte blivit högre än beslutat avgiftstak. Regeringen har beslutat att inkomstaket 
i maxtaxan indexregleras och höjas från och med 1 juli 2015. 

Tjänsteskrivelse från ekonom Catrin Nordstedt daterad 2015-05-18, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Båstads kommun ska 
följa maxtaxenivån enligt Svensk författningssamling 2001:160. 

2. Indexeringen ska gälla från och med 1 juli 2015. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

~ '/] 
l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 29 av 44 

KS § 179 Dnr KS 000719/2015 - 906 

Begäran om tilläggsanslag till vård och omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet Verksamhetsområdet Vård och omsorg har prognosiserat ett underskott på 
minus 10.6 miljoner för 2015. Underskottet beror på behovet av allt fler 
hemvårstimmar, dels av att fler köp av externa korttidsplatser samt att 
Bjärehemmet har full beläggning vilket det inte är budgeterad för. Nämnden 
gör bedömningen är att en besparing av icke lagstadgad verksamhet betyder en 
oacceptabel kvalitetsbesparing för vård- och omsorgstagaren samt 
medarbetarna inom vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämnden har därför 
under innevarande budgetår översänt en begäran om tilläggsanslag om 10,6 
mkr till kommunstyrelsen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-06-01, bilaga. 

Yrkanden Åsa Ragnarsson (M): Ansökan om tilläggsanslag avslås. 

Proposition 

Omröstning 

Ingela Stefansson (S), Göran Klang (S) och Katarina Toremalm (MP): Begäran 
om tilläggsanslag ska bifallas. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att ansökan om tilläggsanslag ska avslås. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avlå begäran om tilläggsanslag röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla begäran om tilläggsanslag röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 10 Ja-röster och 3 Nej-röster enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh rBP X 
James Johnson (BP) X 
Gösta Gebauer (C) X 
Johan Forsberg (C) X 
Katarina Toremalm (MP) X 
Torgny Brenton (M) X 
Christer de la Motte (M) X 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Thomas Andersson (FP) X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (S) X 
Carolin Gräbner (SD) X 
Bo Wendt (BP) X 
SUMMA 10 3 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå begäran om tilläggsanslag. 

F 'd orts. pa nästa s1 a 
) usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 

t~ 
l 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2015-06-10 30 av 44 

KS § 179 

Forts. begäran om tilläggsanslag till vård och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Katarina Toremalm (MP), Göran Klang (S) och 
Ingela Stefansson (S). 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

~lv r,, 

' 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 31av44 

KS § 180 Dnr KS 000783/2015 - 905 

Ansvarsfrihet 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 
Medelpunkten. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2014 samt även revisionsberättelse. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2015-06-01, bilaga. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2014. 

2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 181 Dnr KS 000677 /2015 - 900 

Sammanställning -Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2014 

32 av 44 

Beskrivning av ärendet Under de senaste åren har det centralt i kommunen bedrivits ett aktivt 
arbetsmiljöarbete för att underlätta för linjecheferna att arbeta med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM. Rutiner och styrdokument har tagits 
fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för chefer och 
skyddsombud. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten. 

Som en del i den årliga uppföljningen har varje verksamhetsområdeschef gjort 
en uppföljning inom sitt arbetsområde. 

Protokollutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27, bilaga. 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin daterad 2015-05-04, bilaga. 

Helena Stridh (BP): Nästa uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska vara mer detaljerad. 

Ingela Stefansson (S): Förvaltningen ska arbeta förebyggande för att förhindra 
stress. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Upprättad sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 
läggs till handlingarna. 

2. Nästa uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara mer 
detaljerad. 

3. Förvaltningen ska arbeta förebyggande för att förhindra stress. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

1t 
\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-05-04 

Handläggare: Katarina Pelin 

Dnr: KS 000677 /2015-900 

Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunchef Katarina Pelin 
Chefssekreterare Marianne Fredriksson 
HR-specialist Ulrika Lindblad 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Sammanställning -Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöar
betet 2014 

Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för 
att underlätta för linjecheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM. Ru
tiner och styrdokument har tagits fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för 
chefer och skyddsombud. 

Aktuellt 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implemen
terat i verksamheten. 

Som en del i den årliga uppföljningen har varje verksamhetsområdeschef gjort en uppföljning 
inom sitt arbetsområde. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika verksamhetsområde
nas uppföljningar: 

Verksamhetsområde Barn och skola: 
Medabetarsamtal, APT och skyddsronder fungerar bra. I dessa forum tas arbetsmiljöfrågor 
upp. Medarbetarnas förtrogenhet med det systematiska arbetsmiljöarbetet måste stärkas. 
Översyn av lokalerna behöver göras. Arbetsbördan med administration och dokumentation 
behöver minskas för att därigenom minska stressen. 
Konkreta åtgärder är att uppmärksamma medarbetare på egenansvaret och påtala vikten av 
att göra riskbedömningar. Ha regelbunden dialog om arbetsbelastning och arbetsmiljö för att 
fånga upp signaler om stress. 
Åtgärder kopplas till budgetarbetet för 2016, 2017 och 2018. 

Verksamhetsområde Barn och skola: 
Samverkansmöten, APT, utrymningsövningar, medarbetarsamtal och anmälan av tillbud fun
gerar bra. Skyddsrondsprotokollsuppföljningar har blivit bättre men behöver snabbas på. Im
plementeringen av arbetsmiljödokument behöver förbättras (gymnasiet). Åtgärder behövs för 
att motverka stress och hög arbetsbelastning (individ och familj). 

150512\7df\m 
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Konkreta åtgärder är att fortsätta aktualisera fastighetsfrågorna på rätt ansvarsnivå tillsam
mans med Båstadhem. Kommunicera nya arbetsmiljörutiner bättre. Omstrukturera organisat
ionen i syfte att minska stress och arbetsbelastning. 

Verksamhetsområde Kommunledningskontor: 
Ekonomiavdelningen: Arbetsklimatet är gott. Arbetsbelastningen är periodvis hög. 
Arbetar vidare med att effektivisera arbetsfördelning och arbetsuppgifter. Minska sårbarheten 
vid frånvaro genom att sprida kunskapen om hur arbetsuppgifterna utförs. 
HR-avdelningen: Gruppen är ny men fungerar trots det bra tillsammans. Viss frustration finns 
över stor arbetsbörda. Konkreta åtgärder är att gå igenom styrdokument för nya medarbetare 
samt effektivisera, ta bort och omfördela arbetsuppgifter i hela gruppen. 
IT-avdelningen: Helpdesk, utvecklingsmöten och IT-beredskap fungerar bra. Arbetet fortsätter 
med att utveckla avdelningen. 
Kansli: Delaktighet och APT fungerar bra. En del rutiner behöver ses över. Arbetar löpande 
med utveckling och förbättring av verksamhetens olika delar. 
Kommunikationsavdelningen: Gott arbetsklimat och hög trivsel. Hög arbetsbelastning i förhål
lande till uppdraget. Nytt prioriteringssystem infört. Startat Kommunikationsgruppen. 

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad: 
Motivation, arbetsbelastning och samarbete fungerar bra. Ventilation och brandskyddsarbete 
behöver förbättras. Ventilationsprojekt avslutat, trots det ej tillfredsställande. Informerat per
sonal om utrymningsvägar och brandsläckare. Kontaktat räddningstjänsten angående bran
dövning. 

Verksamhetsområde Samhällsskydd: 
Protokoll från genomförda skyddsronder följs regelbundet upp via handlingsplaner. Arbetet 
fortsätter med att åtgärda kvarvarande brister. Handlingsplan kommer att upprättas för att 
åtgärda bristerna efter genomförd medarbetarundersökning hösten 2014. 

Verksamhetsområde Teknik och service: 
Generellt bedrivs ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. 
Rutin för SAM och angivna dokument ska följas och tillämpas i verksamheterna. Fokus är att 
skapa och förtydliga/förklara dokumentationen. Generellt för verksamhetsområdet skall till
buds- och skadeanmälningar sammanställas så att statistik kan erhållas. 

Verksamhetsområde Vård och omsorg: 
Det finns ett välfungerande arbetsmiljöarbete med väl kända rutiner. Det finns stort engage
mang och stor delaktighet ute i verksamheterna. APT och handlingsplaner fungerar bra. 
Lokaler för medarbetarna behöver förbättras. 
Arbete med årlig genomgång och uppföljning fortsätter. Implementering av det som ska ändras 
sker i arbetsgrupper, på APT, studiebesök, litteratur och utbildning. 

Förslag till beslut 
Upprättad sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 läggs till handlingar
na. 

Båstad 2015-05-04 

Katarina Pelin 
Kommunchef 



( 

( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 33 av 44 

KS § 182 Dnr KS 000355/2015 - 200 

Motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
beteckning 24:1, upplåts för produktion av jordbruksprodukter 

Beskrivning av ärendet Med anledning av användandet av kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
betecknat Östra Karup 24:1, önskar Miljöpartiet en utredning kring 
möjligheterna att upplåta marken för produktion av jordbruksprodukter 
antingen i form av kolonilotter för allmänheten eller som Community 
Supported Agriculture (CSA-gård). 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Omröstning 

Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen daterad 2015-
05-11, bilaga. 
Motion från (MP), bilaga. 

Hans Grönkvist (BP) och Helena Stridh (BP) : Motionen avslås. 

Katarina Toremalm (MP): Motionen bifalls. 

Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden 
att yrkandet om avslag på motionen bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill avslå motionen röster JA; 
Ledamot som vill bifall motionen röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 5 JA-röster, 3 NEJ-röster samt 4 som avstår från att 
rösta enligt följande: 

Ledamot JA NEJ AVSTÅR 
Helena Stridh (BP X 
James Johnson (BPl X 
Gösta Gebauer (C) X 
Johan Forsberg (C) X 
Katarina Toremalm (MPl X 
Torgny Brenton (Ml X 
Christer de la Motte (Ml X 
Åsa Ragnarsson (M) X 
Hans Grönkvist (BPl X 
Ingela Stefansson (S) X 
Göran Klang (Sl X 
Carolin Gräbner (SD) X 
Bo Wendt (BP) X 
SUMMA 5 4 4 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå motionen. 

Forts. på nästa sida 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-06-10 

Dnr KS 000355/2015 - 200 

Sida 

34 av44 

Forst. motion om att kommunens åkerfastighet i Östra Karup, 
beteckning 24:1, upplåts för produktion av jordbruksprodukter 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen avslås. 

Justerandes si1maturer Utdra~sbestvrkande 

~'r>/l 
'\ 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 183 Dnr KS 000970/2014 - 700 

Motion - Demenssjuksköterska 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar i en motion på att Vård och omsorg ska anställa en 
demenssjuksköterska. Vård och omsorg har startat planering av 
demenscentrat. Där kommer att finnas en demenssköterska som har ett 
övergripande ansvar för demensomsorgen i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefMonica Ehnberg. 
Motion från centerpartiet, bilaga. 
Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden 2015-05-12, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

Sida 

35 av 44 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 184 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2015-06-10 

Dnr KS 000969/2014 - 700 

Motion - Djur i vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet yrkar i en motion på att Båstads kommun ska utreda 

Sida 

36 av 44 

möjligheterna att använda sig av djur i vård och omsorg. Vård och omsorg kommer att gå vidare med 
vårdhund med start på demenscentrat. Det är viktigt att vårdhunden och dess 
förare är utbildade. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från Monica Ehnberg, bilaga. 
Motion från centerpartiet, bilaga. 
Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden 2015-05-12, bilaga. 

Göran Klang (S): Bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Motionen bifalls. 

2. Hänsyn till kostnad för vårdhund tas med i budget 2016. 

I usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 

1ow 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 37 av 44 

KS § 185 Dnr KS 000428/2015 - 604 

Motion om att säga upp avtal om asylmottagning 

Beskrivning av ärendet Inge Sanden (SD) har 2015-03-19 inkommit med "Motion om att säga upp avtal 
om asylmottagning", med kommunens diarienummer KS 428/15-604. 

Motionen föreslår att de avtal Båstads kommun har med Migrationsverket, Länsstyrelsen och eventuellt 
andra instanser om mottagning av asylsökande och av personer som nyligen 
beviljats uppehållstillstånd, rivs upp så fort som möjligt. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Patrik Sumner daterad 2015-05-19, bilaga. 
Motion från (SD), bilaga. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27, bilaga. 

Carolin Gräbner (SD): Bifall till motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Inge Sandens (SD) motion om att säga upp avtal om asylmottagning avslås. 

justerandes siiwaturer Utdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträd esdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 38 av44 

KS § 186 Dnr KS 000272/2015 - 380 

Medborgarförslag - Simhall i kommunen 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag har inkommit från  Båstad.  föreslår 
att Båstads kommun övertar Ängelholms kommuns temporära stålbassäng när 
deras nya badhus har blivit klart. Han hänvisar till JV9:s gamla lokal i Grevie 
som lämplig placering. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

 anser att Båstads kommun gärna vill associera sig med friskvård och 
hälsa och att det då är en självklarhet att kommunen erbjuder sina invånare en 
simhall. Grevie är centralt placerad i kommunen, det finns många 
parkeringsplatser vid JV9 och närhet till busshållsplats. Kostnaderna kan 
motiveras genom att kommunen får en friskare befolkning och barn/ungdomar 
får en meningsfull fri tidssysselsättning. 

Tjänsteskrivelse från administratör Mia Lundström daterad 2015-05-05, 
bilaga. 
Inkommet medborgarförslag 2015-02-20, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Med hänvisning till svaret i tjänsteskrivelsen beslutar kommunfullmäktige 
att inte bifalla medborgarförslaget. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

br(j 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 39 av 44 

KS § 187 Dnr KS 000298/2015 - 315 

Sammanställning av yttranden samt beredningen förslag till 
program för ny fördjupad översiktplan Norrviken-Kattvik 

Beskrivning av ärendet I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan 
för Norrviken - Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida 
detaljplanering. Kommunfullmäktige gav beredningen för tillväxt och 
samhällsbyggnad 2014-02-26, § 27 i uppdrag att ta fram en programhandling 
för den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. Programmet för den 
fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik har varit ute på samråd. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I mars 2015 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig beredning 
för sammanställning av inkomna yttranden. Beredningens arbete och nya 
förslag till revidering redovisas sammanställt i bifogad handling 
(Samrådshandling- program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik) 

Efter att beredningen har tagit del av inkomna yttranden var beredningen 
överens om att programmet till stor del följer den politiska viljan. Dock går 
beredningens vilja isär på två punkter gällande texten under rubrikerna: 

Norrviken 
• Småryd/ Paulins väg. 

I bilagan 1 (Samrådshandling- Program för fördjupad översiktsplan Norrviken
Kattvik, samt kartor) redovisas beredningens förslag till ändring av text. 

Tjänsteskrivelse från Hans Grönkvist (BP), ordförande i beredningen samt 
Magnus Sjeldrup planstrateg. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige utan synpunkter. 

Justerandes signaturer U tdragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 188 Dnr KS 000956/2010 - 830 

Överklagande av länsstyrelsens beslut ang. utvidgade 
strandskyddsområden (Norrviken-Kattvik) - nu fråga om 
utvecklande av skälen för överklagandet 

40 av44 

Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen meddelade den 27 april 2015 beslut om utvidgade 
strandskyddsområden inom Båstads kommun. Beslutet avvek i vissa delar från 
kommunens eget förslag, bl.a. när det gäller strandskyddsområden med s.k. 
flytande strandskydd. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutade, som en del i verkställandet av fullmäktiges 
ovannämnda beslut, på sammanträdet den 13 maj 2015 att överklaga 
länsstyrelsens beslut samt att begära anstånd till den 30 juni 2015 med att 
utveckla skälen för överklagandet. Med anledning av detta föreslås fullmäktige 
att godkänna bifogat förslag till yttrande, innefattande utvecklande av 
grunderna för överklagandet, till Regeringen, Miljö- och energidepartementet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige bl.a. att godkänna bifogat 
förslag till yttrande, innefattande utvecklande av grunderna för överklagandet, 
till Regeringen, Miljö- och energidepartementet. 

Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström daterad 2015-06-
01, bilaga. 
Förslag till yttrande, bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifogat förslag till yttrande godkänns. 

2. Kommunjuristen ges i uppdrag att underteckna yttrandet och skicka in till 
Länsstyrelsen. 

3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad i fullmäktige. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 41av44 

KS § 189 Dnr KS 000731/2015 - 315 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn AB) - beslut 
om planuppdrag 

Beskrivning av ärendet Båstad hamn är en av Båstads flera knutpunkter. Platsens karaktär och 
funktion har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. Från att ha 
varit ett traditionellt fiskeläger har området utvecklats till en plats med 
sommarrestauranger och vidare till att nu utgöra en av Båstads viktigaste 
mötesplatser året runt om än med tyngdpunkt sommartid. Denna utveckling är 
viktig att stimulera för att möjliggöra en fortsatt utveckling av platsen som en 
viktig mötesplats och en viktig del av Båstad under hela året. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

I samband med åtgärder och reparationsarbeten efter stormarna hösten 2014 
uppmärksammades att gällande detaljplan, Hamnbolagets arrende och 
verkligheten inte stämmer överens. För arrendeområdet säger gällande 
detaljplan att området endast får användas för hamntrafik och därmed 
samhörigt ändamål (Th) . Inom området finns några ytor med där byggnader får 
uppföras i en våning övrig mark är prickad och får inte bebyggas. Byggrätterna 
är idag i princip fullt utnyttjade och byggnader är uppförda inom prickmark. 
Gällande detaljplan ger inte heller utrymme för någon utveckling av 
hamnområdet. 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarkitekt Emma Johansson 
daterad 2015-05-19, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

l. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnad att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstad hamn), etapp 1, med 
utgångspunkt från "Inriktningsdokument för Båstad hamn 2014-03-26" och 
denna tjänsteskrivelse samt medger att samråd får hållas. 

2. För att finansiera uppdraget avsätts 500 tkr från de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2015. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i planavdelningens 
prioriteringslista. 

4. Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 antas en hamn för fritidsbåtar alltid få 
betydande miljöpåverkan. En MKB kommer därför att upprättas. 

fusterandes sil!naturer Utdral!sbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 42 av44 

KS § 190 Dnr KS 001177 / 2007 - 315 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - begäran om förnyat planbesked 

Beskrivning av ärendet KS gav 2007-12-05 § 275, planuppdrag för upprättande av detaljplan för 
fastigheterna Eskilstorp 5:6, 5:5 och 5:4. Ett planförslag påbörjades och 
utredningar för arkeologi samt geoteknik genomfördes. Arbetet avstannade 
dock när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt skulle revideras eftersom 
dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Det nya skyddsområdet för vattentäkten är nu fastställt och det är därmed 
möjligt att fortsätta planläggningen. Revideringen av skyddsområdet 
resulterade i att Eskilstorp 5:6 och 5:5 placeras inom sekundärt skyddsområde 
medan Eskilstorp 5:4 placeras inom primärt skyddsområde. Mark inom primärt 
skyddsområde är inte lämplig att planlägga för bostäder medan marken inom 
sekundärt skyddsområde kan planläggas om det görs med krav på att vissa 
skyddsåtgärder vidtas. 

Det finns redan ett befintligt planuppdrag för att upprätta detaljplan inom 
Eskilstorp 5:6. PBL 2010:900 har dock reviderats 2015-01-01 med nya 
förenklade planförfaranden. För att Samhällsbyggnad ska kunna hantera denna 
detaljplan enligt den reviderade lagstiftningen måste ett nytt politiskt beslut 
om planuppdrag tas. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson med tillhörande bilagor, 
daterad 2015-05-12, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by får upprättas samt 
att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 

3. Detaljplanen inordnas med prioritet 3 i samhällsbyggnads prioriteringslista. 

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

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2015-06-10 

KS § 191 Dnr KS 000571/2014- 315 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:7 (Stationsområdet i centrala 
Båstad) - beslut om antagande 

43 av44 

Beskrivning av ärendet 2014-06-25 beslutade kommunstyrelsen att förslag till detaljplan för 
Hemmeslöv 5:7 får upprättas samt samråd hållas. Syftet med planläggningen är 
att möjliggöra att kommunen tar över ansvar för väghållningen för 
Stationsterrassen i sin helhet. Detta i enlighet med ett avtal med Trafikverket 
som kommunfullmäktige beslutade gå vidare med 2014-03-12 gällande bland 
annat genomförande och finansiering av Inre Kustvägen. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2014-08-25 till 2014-10-
06. Inkomna yttranden samanställdes i en samrådsredogörelse. Därefter tog 
kommunstyrelsen beslut om att sända ut planförslaget på granskning. 
Planförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2015-03-12 till 2015-
04-02. Inkomna synpunkter finns samanställda i granskningsutlåtandet 
(bilaga 3). 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från planarkitekt Emma Johansson 
daterad 2015-05-08, bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhäl Is byggnad 

Datum: 2015-05-08 

Handläggare: Emma Johansson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: B 2015-000047 ~5 OOOSt-t/')..01'1 . 3i5 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Planavdelningen (Carina Ericsson) 
Kommunledningskontoret (Per Sellden/Theodorus Kerkhof) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta med planbestämmelser 2015-05-08 
2. Plan- och genomförandebeskrivning 2015-05-08 
3. Granskningsutlåtande 2015-05-08 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnad (Lisa Rönnberg), Teknik och Service (Andreas Jansson, Fredrik Jönsson), 
Kommunledningskontoret (Per Sellden), Trafikverket 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:7 m.fl (del av vägområde 1751 
Stationsterrassen) - Antagande 

Bakgrund 

1 (2) 

2014-06-25 beslutade kommunstyrelsen att förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:7 får upp
rättas samt samråd hållas. Syftet med planläggningen är att möjliggöra att kommunen tar över 
ansvar för väghållningen för Stationsterrassen i sin helhet. Detta i enlighet med ett avtal med 
Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade gå vidare med 2014-03-12 gällande bland 
annat genomförande och finansiering av Inre Kustvägen. 

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2014-08-25 till 2014-10-06. Inkomna 
yttranden samanställdes i en samrådsredogörelse. Därefter tog kommunstyrelsen beslut om 
att sända ut planförslaget på granskning. Planförslaget har varit utsänt för granskning under 
tiden 2015-03-12 till 2015-04-02. Inkomna synpunkter finns samanställda i granskningsutlå
tandet (bilaga 3). 

Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet. 

Ställningstagande 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och 
antar detaljplanen för 

Förslag til I beslut 
Planförslaget antas i enlighet med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet. 

150508\8\ej 



Båstad 2015-05-08 

Emma Johansson 
Planarkitekt 
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Samhällsbyggnad 

Detaljplan för 

del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Planbeskrivning 

Antagandehandling 2015-05-08 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

GRÄNSER 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

I LOKALGATA I 
I PARK I 

Lokaltrafik 

Anlagd park 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
K -e- -e- ~ Körbar utfart får inte anordnas 

dike 

n, 
Dike för avledning av dagvatten 

Sluttningen och trädrldån skall bevaras 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
z Marken skall vara tillgänglig för in- och utfart. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

GRUNDKARTAN 
Grundkorton ör uppröltod i lcbruori 2015 och uppdaterad I mor:s 2015 p6 grundval av 
86:stod~ kommun:s prJmörkorlo. Ptobbe:sök utfört i januari och mor:11 2015. 
Fostlghebrcdovi!lningcn o<r.;er förh611ondcno 1 mors 2015. 
Koordlnot::y.:tcm I pion: SWEREF 99 13 JO 
Koordlnotsy.;lem I h!Sjd: RH2000 

Stina Anders:11on, Tekniska kontoret, Ängelholms kommun 

TH!planon hör. 
DP!anprogram 
!81P1anbcsktlvnlng 
!BlGenomförandebeskrlvn!ng 

Detaljplan för 

0 Ml!Jökonsokvensboskrtvnlng 
181 FasUghelsförtecknlng 
181 Samrådsrodogörelsc 
OlllustraUonskarto 

Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. 
Stationsterrassen 

D Gran::knlngsuUål;inde 
D 
D 
D 

Båstads kommun Skåne län Beslutsdatum Instans 
Godkll.nnando 

ANTAGANDEHANDLING 

An\ogcmdo 

Samhällsbyggnad 

Loig;i.kr.ln 
Upprättad 2015-05-08 

Emma Johansson Lisa Rönnberg 
Planarldtekt Samhällsbyggnadschef 
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rnJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

PLAN HANDLINGAR 
Planens diarienummer är B 2015-000047 
(normalt planförfarande) 

Detaljplanen består av: 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad. 

" Plankarta med planbestämmelser, 2015-05-08 
" Planbeskrivning, 2015-05-08 (denna handling) 
• Fastighetsförteckning, 2015-02-24 

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret: 
" Behovsbedömning, 2014-08-19 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. -Stationsterrassen, Båstad 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad. 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad. 

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN 
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning. 

Planbesked 

En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd 

Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. I samrådsskedet tas ett första förslag fram 
till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kom
munen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest 
av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får 
lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i en 
samrådsredogörelse. 

Granskning 

Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in 
sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande . 

.---------------------------------------------------------------..... : Härärvinu! I Antagande 

Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel
sen planen. 

Överklagande 

Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. 
Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också 
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen. 

Laga kraft 

Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen. 
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2. SAMMANFATTNING 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

Huvudsyftet med planen är att planlägga den delen av vägområdet i Stationsterrassen, Bå
stad där detaljplan idag saknas, så att kommunen blir huvudman för Stationsterrassen i sin 
helhet och kan ta över ansvar för väghållning. Planområdet ligger i den sydöstra delen av 
Båstad och är cirka 6000 m2 stort. 

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

3. PLANDATA 

Båstads kommun 

N 

~ 

Hallands 
Väderö 

Om 2000m 4000m 

Planområdets läge och storlek 

Översiktskarta 

Planområdet är beläget i Båstad tätort, och omfattar ungefär 330 meter av Stationsterras
sens (väg 1751) nordöstra del. Planområdet avgränsas i norr av Hallandsvägen och i söder 
av Stenbrottsvägen. Planområdet omfattar dels Hemmeslöv 5:7 tillsammans med mindre 
delar av Eskilstorp 6:4 och 6:17, Loket 1, Båstad 109:2 samt Hemmeslöv 5:9 och är ca 0,6 
ha (6000 m2

) stort. 

Öster och väster om planområdet ligger villaområdet Eskilstorp. Malens industriområde 
ligger cirka 60 meter västerut och har ingen trafikerad vägkoppling till planområdet. Om
rådet avgränsas i norr av Hallandsvägen och i söder av Stenbrottsvägen som inkluderar 
en del industriverksamheter tillsammans med villor. Båstads järnvägsstation ligger strax 
sydväst om planområdet. 
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Ägoförhållanden 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hem mes löv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad. 

Fastigheterna Hemmeslöv 5:7, Eskilstorp 6:4, 6:17 6:25, 6:29, 6:31och 6:35 samt Loket 1 
är i privat ägo. Fastigheterna Hemmeslöv 5:9 och Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. 
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Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter, 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra att kommunen tar över ansvar för väghållning för Sta
tionsterrassen i sin helhet. Detaljplanen syftar till att definiera vägområdet för den del av vägen 
som är privatägd och idag saknar detaljplan. Med detaljplan blir det tydligt i vilken omfattning 
kommunen är ansvarig för vägen samt hur utfarter från närliggande bostäder angör vägen. Resten 
av Stationsterrassen utanför planområdet är redan detaljplanelagd eller i kommunal ägo och be
höver därmed ej planläggas. 

Principen för att ta fram en ny detaljplan för vägområdet i Stationsterrassen fastställdes 2014-03-
12 när Båstads kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med ett tilläggsavtal med Trafikverket. 
Tilläggsavtalet behandlar bland annat genomförande och finansiering av projekt Inre kustvägen 
som kommer att angränsa Båstads nya järnvägsstation söder om Hemmeslöv. I denna överens
kommelse ingår en förbindelse att Båstads kommun "omgående påbörjar och bekostar ett planar
bete för att göra det legalt möjligt för kommunen att överta ansvaret för Stationsterrassen från den 
tidpunkt Inre Kustvägen öppnas för trafik". 

För att ändringarna av huvudmannaskap ska hålla juridiskt, måste enligt 5 §Väglagen (1971:0948) 
en separat beslutsprocess arbetas fram av Trafikverket. Beslutsprocessen arbetas fram parallellt 
med planprocessen. 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hem mes löv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planbesked för Hemmeslöv 5:7 beviljades av Kommunstyrelsen 2014-06-25. 

Översiktsplan 
En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning ska 
utvecklas på sikt. I Båstads kommuns gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella 
planområdet som befintlig bebyggelse. Planområdet ligger i närheten av planerade industri- och 
verksamhetsområden. Detaljplanen berörs av riksintressen för friluftslivet, det rörliga friluftsli 
vet, kustzonen, järnvägen samt en närliggande zon för naturvård. Därför är utgångspunkten att 
det befintliga landskapet och dess struktur ska behållas. Detaljplanen bedöms som förenlig med 
översiktsplanens intentioner. - - --r 
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Detaljplan 
Den norra hälften av planområdet är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Den södra delen av plan
området är planlags som huvudgata och park. Gällande detaljplan är antagen 2007 och har ingen 
genomföarandetid kvar. 

Nuvarande planläggning omkring planområdet visas nedan. Inom vägområden tar befintliga detalj
planer ställning till bland annat existerande väghierarki och huvudmanskap samt reglerar infart och 
utfart till omkringliggande fastigheter. 
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Bevarandeplan 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad. 

Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämnes i bevarandeplanen inom stads
delen Malen och Stationsterrassen som har en miljö av större kvalitet. 

Miljöprogram 

Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener
gianvändning. Miljöprogrammet prioriterar gång-, cykel- samt kollektivtrafik och har för avsikt att 
minimera buller från trafik inom bebyggt och i strandnära områden. Åtgärder och hastighetssänk
ning kan sättas in där det är lämpligt och önskvärt. Dagvatten ska hanteras på ett sådant sätt att 
halterna av skadliga ämnen i vattnet minimeras. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planen berörs av riksin
tresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. Planen gränsar också i sydväst till riksintressen 
för järnvägen samt en närliggande zon för naturvård. 

Riksintressen 
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 §Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet ( 4 kap 1,2 §§ MB) och i riksintresse 
för kustzonen ( 4 kap 1,4 §§ MB). I stort sett hela Bjärehalvön berörs av dessa riksintressen 
och vid en eventuell exploatering är det viktigt att beakta om förändringen innebär påverkan på 
dessa intressen och i så fall vilken typ av påverkan. Enligt miljöbalken får exploatering och andra 
ingrepp i miljön endast ske om förändringen kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets 
natur- och kulturvärden. 

Miljökvalitetsmål 

Bäcken Stensån som ligger norr om planområdet på andra sidan av Hallandsvägen är utpekad inom 
miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet är: 
"sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas". Det 
är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. 
Det skyddade vattenområdet kring Stensån kommer inte att påverkas negativt av planen. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma 
i större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, 
vara uppfyllda. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell 
information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna 
för ozon.) Båstads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 
Denna plan bedöms inte förändra den situationen. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på oli
ka sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, 
sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekom
ster ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Planen 
föreslår inte någon förändring som skulle påverka miljökvalitetsnormer för vatten. 

Buller 
Stationsterrassens vägyta är belagd med kullersten, vilket kan ge ökade störningar från vägtrafik i 
form av vibration och buller i synnerhet från tunga fordon samt vid hastighetsöverskridning. Enligt 
Infrastrukturproposition 1996/97:53 som beskriver åtgärdsprogrammet för att minska trafikbul
lerstörningar i befintlig bebyggelse bör följande riktvärden för trafikbuller inte normallt överskridas 
vid nybyggnad av bostads bebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra
struktur: 
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad. 

Det finns även i infrastrukturpropositionen ett åtgärdsprogram för att på sikt minska trafikbuller
störning i befintlig bebyggelse men riktvärden inom planområdet ligger inte inom det riktvärde som 
är i fokus i programmet (65 dBA och högre). Vägen är lågtrafikerad och bedöms kunna hantera 
framtida trafikrörelser utan förändring. Erforderligt krav för en bullerutredning bedöms inte 
föreligga. 

Behovsbedömning 
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande: 
• Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan, ÖP08 
• Planen möjliggör endast att kommunen kan ta över ansvar för vägområdet och innebär inte nå

gon förändring i övrigt 
• Riksintressena friluftsliv och rörligt friluftsliv samt kustzon kommer inte att påverkas negativt 
• Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära några ökade störningar på omgivningen 

eller för människors hälsa och säkerhet 
• Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas 
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt 
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar 

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§behöver genomföras. Länsstyrelsen 
har inte framfört några synpunkter på kommunens bedömning. 
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR 
Bebyggelse 
Historik 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hem mes löv 5:7 m.fl . - Stationsterrassen, Båstad. 

Stationsterrassen har utvecklats som en del av det väl etablerade villaområdet Eskilstorp och är en 
genomfartsväg till järnvägsstationen i söder. Själva planområdet omfattar endast vägområdet. Fri
liggande villor som ligger på generösa tomter på vardera sidan av vägen ingår inte i planområdet. 

Kommersiell, offentlig och social service 
Centrala Båstad där en mångfald av service finns, ligger väster av planområdet på ett avstånd av 
cirka 1.5 km. Entre Båstad som ligger öster om planområdet har ett avstånd av cirka 750 meter. 

Verksamheter 
Planen kommer inte att innefatta nya verksamheter. Tidigare detaljplaner på omkringliggande mark 
tillåter en utbyggnad av industriverksamheter. Andelen fordonsrörelser från industriverksamheten 
kan komma att utökas samtidigt som trafiken till och från tågstationen minskar när tågstationen 
flyttar till det nya stationsläget. 

Mark, vatten och vegetation 
Mark och vegetation 
Marken i planområdet utgörs av vägområde. Öppna dagvattendiken ligger inom mindre gräsytor 
vid västra vägkanten. Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade 
arter är kända inom området. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte be
läget inom område som bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan eller 
naturvårdsprogram. 

Allmän plats 
Planområdet är idag offentligt tillgängligt, genom den vägrätt som Trafikverket har haft sedan lång 
tid tillbaka. Men användningen ska förtydligas och definieras genom detaljplanprocessen. 

Vattenområden 
Stensån ligger norr om planområdet på andra sidan av Hallandsvägen med ett avstånd av cirka 35 
meter. Vattendraget är skyddat med ett naturskydd som breder ut sig på den norra delen av planom
rådet. Öresjön som har utfall från Stensån ligger cirka 170 meter bort till nordväst. Sjön ingår inte i 
naturskyddet. 

Marken berörs inte av strandskydd. 

Översvämningsrisk 
Planområdet består av befintlig väg och vatteninfrastruktur och beröris inte av förhöjd översväm
ningsrisk. 

Geotekniska förhållanden 
Området är ett befintligt vägområde och berörs inte av förhöjd risk för markföroreningar, radon, 
skredrisk eller grundläggning. 
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Kulturmiljöer och fornlämningar 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

Marken inom planområdet är redan ianspråktagen som befintlig stadsdel. Några kända fornläm
ningar finns inte i området. Värdefulla kulturmiljöer finns i anslutning till planområdet kopplat till 
omkringliggande villor. 

Gator och trafik 
Stationsterrassen (väg 1751) är ungefär 980 meter lång och sluttar upp i en bågform från Köpmans
gatan på ena sidan och Hallandsvägen på andra sidan. Den skyltade väghastigheten är SO km/h. 
Årsmedeldynstrafik (ÅDT) är låg och ligger på ungefär 400 bilar och 20 lastbilar (se figur nedan). 

Avsnitt: 4210113 Län: M Vagnummer: 1751 

Presentation av årsmedeldygnstrafik 
ÄDT(OS) ÅDT(OS) ÅDT(OS) 

Avsnitt From Till Mätkod Mätår MiitriktninQ Fordon Lastbilar Axelpar 

421 0ll13 1994 - 0 1-01 200 0-01 -01 2 1 989 0 270±(27% ) 20±(54%) 280 ±(27%) 

4 2 1 0 ll1.3 2 0 0 0-01 -01 2012-01-01 2 20000 24 0±(39%) 5 250 ± (39'% ) 

4 2 10113 2012-01-01 9999-12- 3 1 2 2 0 12 0 4 0 0 ±(18%) 2 0 ±(39%) 4 1 0±(1 8%) 

Fältförklarin<1 

Arsmede/dygnstrafik på 
Stationsterrassen 
(Trafikverket 2014) 

Sträckan som berörs av detaljplan är ungefär 17 5 meter lång. Trafikförsörjning till och från Sta
tionsterrassen sker från den regionala Hallandsvägen/ Köpmansgatan (väg 115) som ligger norr och 
nordöst om planområdet. Koppling till Stenbrottsvägen finns också i sydöst. 

Stationsterrassen knyter idag samman stationsområdet med vägnätet i Båstad och möjliggör att bi
lar och bussar, underhållningsfordon samt gång och cykel når stationen på ett snabbt och lätt sätt. 
Trots genomfarten till stationen och närhet till industriverksamheten på Stenbrottsvägen är vägen 
inte kraftigt belastad. Den sträckan av Stationsterrassen som ligger inom planområdet är belagda 
med kullersten i ett elegant mönster. 

Vid invigningen av den nya tågstationen i december 2015, kommer Stationsterrassens syfte att änd
ras. Då blir huvudfunktion av Stationsterrassen en lokalgata i relation till omkringliggande villor 
samt industribyggnad. Väghållaren för Stationsterrassen är i dagsläget Trafikverket men kommu
nen kommer att ta över huvudmannaskapet av vägen vid flytten av stationen till östra Båstad. 

Parkering 
Parkering för omkringliggande fastigheter ligger inom respektive fastighet. Infarter finns från väg
området. 

Kollektivtrafik 
Båstads nuvarande tågstation är belägen cirka 200 meter sydöst om planområdet. Tågstationen 
kommet att flytta till sitt nya läge cirka 2,5 km österut i december 2015. 

Området trafikeras av busslinje nr 525. De närmaste hållplatserna är lokaliserade vid tågstationen 
samt på Hallandsvägen. Turtätheten är varannan timme under dagtid vardagar. 

Gång- och cykeltrafik 
Inom planområdet finns ingen separat gångväg. Området ansluter sig till gång- och cykelvägar på 
Hallandsvägen som är en del av stadens övergripande cykelnät. Belysningsstolpar finns längs med 
hela gatan. 
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Teknisk försörjning 

El och telefoni 

Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad. 

Skanova och Bjärekraft har kabelanläggningar inom planområdet. 

Brandvattenförsörjning 

En brandpost med okänt flöde finns placerad i den nordöstra delen av planområdet. 

Dricks- och spillvatten 

Planområdet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Inom planområdet finns det 
kommunala ledningar för vatten-, avlopps- och dagvattenhantering i norra delen av planområdet. 
Fullständiga kopplingar till vattennät finns både norr och söder om planområdet. 

Inom planområdet finns en äldre privatägd vattentäkt där en fastighet har servitut för vattenut
tag. Detta vatten används för bevattning. Det är inte kännt om fler fastigheter nyttjar vatten från 
vattentäkten. 

Dagvatten 

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem
pelvis hårdgjorda ytor så som hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Mil
jöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter somt.ex. 
kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt 
som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. Vatten från vägar inom detaljplane
lagt område räknas som avloppsvatten. 

Inom planområdet finns det öppna diken som hjälper till med avrinning av vatten från vägen samt 
från omkringliggande fastigheter. Vägvattnet rinner orenat via dessa diken till Stensån via Öre
bäcken. 

Avfallshantering 
Avfallshanteringen sker genom NSR:s försorg. 

8. PLANFÖRSLAG 
Utgångspunkter 
Huvudsakligen är syftet att genom planläggning möjliggöra att kommunen tar över ansvar för väg
hållning för Stationsterrassen i sin helhet. Någon fysisk förändring kommer inte att ske. Dock kom
mer huvudmanaskap att definieras samt infarter att begränsas med hänsyn till befintlig miljö samt 
vägens utformning och framtida syfte. Ingreppet i enskilda fastigheter ska vara så litet som möjligt 
och vägområdet har definierats för att omfatta befintlig körbana, diken och vägräcken. I den södra 
delen sker inga förändringar mot gällande detaljplan utan gräns för vägområde, parkmark och 
utfartsförbud följer de som finns idag. 

Bebyggelse 
Användning 

Områdets funktion som allmän platsmark kommer att förstärkas från ett administrativt perspektiv 
med planläggning. Ny bebyggelse kommer inte att finnas inom planområdet. 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

~_:_-~~-----~ 
Plangränsen och avgränsningar mot omgivande fastigheter 

Områdets tillgänglighet kommer inte att förändras med planläggningen då ingen fysisk förändring 
kommer att ske. 

Bevarande 
Nuvarande stenbeläggning bidrar till områdets attraktivitet. Någon förändring kommer inte att ske. 

Mark, vatten, och vegetation 
Mark och vegetation 
Mark och vegetation kommer inte att påverkas av planen. 

Allmän plats 
Detaljplanen omfattar endast allmän plats i form av gata och parkmark i anslutning till gatan. Några 
fysiska förändringar kommer inte ske inom ramen för detaljplanen. 

Vattenområden 
Detaljplaneförslaget kommer inte att påverka skyddade och oskyddade vattenområden som ligger 
norr om planområdet på andra sidan Hallandsvägen. 

Geotekniska förhållanden 
Planen kommer inte att medföra någon fysisk förändring av befintlig mark. En geoteknisk undersök
ning kommer därför ej behövas. 

Gator och trafik 
Planförslaget kommer inte att medföra någon förändring av den befintliga gatumiljön inklusive be
fintlig vägstruktur, belysning, dagvattenkanaler samt infarter till omkringliggande hustomter. Dock 
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begränsas i planen individuella fastighetsägarens möjlighet att förändra eller skapa nya körbara ut
farter. Efter samrådet har förbudet mot körbara utfarter dessutom utökats utmed Hallandsvägen. 
Skälet till det är behovet att ta hänsyn till säkerhetsrisken. 

Kollektivtran k 

Planförslaget har ingen direkt påverkan på kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltraflk 

Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykeltrafik. 

Hälsa och säkerhet 
M iljökva I itetsnormer 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe
terna att uppfylla dessa. 

Risk 

Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. 

Buller 

Planen bedöms inte påverka nuvarande miljökvalitetsnormer för buller. Gatan är lågtrafikerad och 
erforderligt krav för en bullerutredning bedöms inte föreligga. 

Teknisk försörjning 
El och telefoni 

El och telefoni kommer inte att ändras med planen. 

Dricks- och spillvatten 

Dricks och spillvatten kommer inte att ändras med planen. 

Brandvattenförsörjning 

Brandvattenförsörjning påverkas inte av planen. 

Dagvatten 
Planförslaget har ingen direkt påverkan på dagvatten. Möjlighet finns att terrassera det öppna vägdi
ket för att skapa en fördröjning av dagvattnet. Det är dock inget som avses göras i nuläget. 

Avfallshantering 

Avfallshantering kommer ej att förändras. 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hem mes löv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovs bedömning, att konsekvenserna av pla
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande. 
Skälen till denna bedömning är att planen är av administrativ karaktär och kommer ej att medföra 
en fysisk förändring av nuvarande mark Marken inom planområdet ligger inom Båstad tätort och 
är redan ianspråktaget. Planen föreslår mindre regleringar av befintligt vägområde för att definiera 
bl.a. huvudmanaskap. Dessa ändringar har ingen påverkan på riksintressen. 

Idag släpps vägvattnet från planområdet orenat till Stensån via Örebäcken. Detaljplanen medför 
ingen förändring gällande detta. Stensån har idag måttlig ekologisk status. Gatan är idag lågtrafike
rad och en framtida flytt av järnvägsstationen bedöms medföra en minkning av biltrafiken. Planen 
bedöms därför inte medföra en försämring av Stensåns ekologiska status men bidrar inte heller till 
uppfyllandet av miljökvalitetsmålen. 

10. GENOMFÖRANDE 

Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Granskning kommer att 
ske under våren 2015. Antagande bedöms kunna ske under 2015. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Genom att kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark och väghållare är kommunen 
skyldig, att om ägaren till sådan mark begär det, förvärva rätten till densamma. Likaledes får kom
munen lösa in mark som enligt detaljplanen skall användas som allmän plats och som kommunen 
är huvudman för. 

Lämpligen förvärvar kommunen, om så aktualiseras, marken genom fastighetsreglering. Kommu
nen får då stå för samtliga kostnader som sammanhänger med förvärvet. 
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'' 

1 

Fastighet~;.; -iiibve/ Hem,;,eslöv 5: 7, som påverkas a~ planläggningen 

De fastigheter som utöver Hemmeslöv 5:7 påverkas vid ny fastighetsbildning är Eskilstorp 6:4, 6:6, 
6:17, 6:15, 6:29, 6:31, 6:35 och Loket 1. 

Servitut 

Befintliga servitut samt nyttjanderätter kvarstår inom planområdet. 

Ekonomiska frågor 
Kommunen står för samtliga kostnader i samband med förvärv av marken (se fastighetsbildning 
ovan). 

Tekniska frågor 
Allmän platsmark 

Hela planområdet kommer att bestå av allmän platsmark med kommunen som huvudman. 

Vatten och avlopp 

Området ingår i kommunens allmänna VA-system och VA-verksamhetsområde. Nuvarande dagvat
tenkanaler, vatten och avloppsledningar ligger inom vägområdet. 

Markförorening 

Planen omfattar inte mark som berörs av föroreningar. 

Bullerskydd 

Planen kommer inte att innebära en förändring av nuvarande bullernivå. 
El, tele, internet 

TeliaSonera Skanova Access AB samt Bjärekraft har kabelanläggningar inom planområdet. Anlägg
ningar berörs inte av planen. 
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Granskningshandling 2015-05-08 
Del av Hemmeslöv 5:7 m.fl. - Stationsterrassen, Båstad 

Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämnas förslaget till politikerna. De som 
har lämnat synpunkter på planförslaget under samråd eller granskning får en underrättelse inför 
antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen planen. 

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har utarbetats av Emma Johansson (telefon 0431-77 464, e-mail: 
emma.johanssonl@bastad.se) på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har följande 
tjänstemän deltagit i planarbetet: 

• Hamish Bell, Planhandläggare 
• Per Sellden, Exploateringsingenjör 
• Andreas Jansson, Gatu- och Trafikingenjör 
• Tina Eriksson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
• Sven-Birger Björkman, Miljöchef 
• Magnus Sjeldrup, Planstrateg 

SAM HÄLLS BYGGNAD 

Emma Johansson 
Planarkitekt 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Samhällsbyggnad 

Detaljplan för 

Hemmeslöv 5:7, 
Stationsterrassen 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2015-03-12 till 
2015-04-02 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads 
kommun. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. I 
detta granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har 
lämnats in och dels Plans kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen 

Region Skåne 

E.ON Elnät Sverige AB 

E.ON Gas Sverige AB 

TeliaSonera Skanova Access 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Trafikverket 

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Lantmäteriet påpekar att det anges i planbeskrivningen att en vägförening är 
berörd av detaljplanen. Om så är fallet bör det anges vilken vägförening det är. Det 
bör även förtydligas att en omprövning av gemensamhetsanläggningen behöver ske 
för att Båstads kommun ska ta över skötseln av vägen inom detaljplanen. Det bör 
anges vem som ska bekosta en sådan förrättning. 

Kommentar: En del av planområdet har i gällande detaljplan enskilt 
huvudmannaskap och bör därför ingå i en vägförening. Kommunen har dock inte 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-05-08 

kunnat hitta någon vägförening för området. Troligen har gällande detaljplan inte 
blivit genomförd i sin helhet. Stycket om vägföreningen tas bort då det inte är aktuellt. 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Stycket om vägförening tas bort då det inte är aktuellt. 

Ytterligare ändringar som gjorts 
• Plankartan kompletteras med ett z-område (marken ska vara tillgänglig för in

och utfart) då detta finns i gällande detaljplan. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats. 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 

• Lantmäteriet 

• Trafikverket 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som enligt kommunens bedömning har 
rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill 
överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande: 

• Länsstyrelsen 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 
Planförslaget godkänns för antagande i enlighet med detta granskningsutlåtande. 

Emma Johansson 
Planarkitekt 

Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnads chef 
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Hemställan till kommunstyrelsen gällande detaljplaneläggning 
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Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden, genom beslut 2015-05-07 § 71, hemställer hos 
kommunstyrelsen att snarast påbörja arbete med att detaljplanelägga Kattvik
Troentorp. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från myndighetsnämnden 2015-05-07, bilaga. 

Föredragande Lisa Rönnberg redogör för ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Hemställan om detaljplaneläggning avslås i avvaktan på färdigställande av 
den fördjupade översiktsplanen för Norrviken-Kattvik. 
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