
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2018-10-03 

Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 10.00-14.40. 

Bo Wendt (BP), Ordförande 
Inge Henriksson (BP), l:e vice ordförande 
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande 
Eddie Grankvist (BP) 
Helena Stridh (BP) 
Thomas Nerd (S) 
Christer de la Motte (M) 
Kerstin Gustafsson (M) 
Claes Sjögren (BP), tjg. ers. för Carolin Gräbner (SO) 
Thomas Andersson (L) 
Gösta Gebauer (C) 
Uno Johansson (C) 
Johan Olsson Swanstein (M) 
Hans Grönqvist (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Jessica Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare. 
Håkan Mörnstad (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Erik Lidberg, tf. kommundirektör. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Thomas Nerd. Ersättare: Christer de la Motte. 

Kommunk ntoret i Båstad, tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 14.00. 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Kommunstyrelsen 

2018-10-03 

Från och med 2018-10-10 till och med 2018-11-01 

Henrik Andersson 

Sida 

1av26 

§§ 217-237 



[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

KS § 217 Dnr KS 001412/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

KS § 218 Dnr KS 001413/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS§219 DnrKS001411/2017-900 
Informationsärenden 

KS § 220 Dnr KS 000365/2018 - 200 
Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 

KS § 221 Dnr KS 000391/2018 - 200 
Förslöv 4:9 - Reglering av mark 

KS § 222 Dnr KS 000809/2018 - 200 
Exploateringsavtal för Eskilstorp 5:6 

KS § 22 3 Dnr KS 000837 /2018 - 300 
Namnsättning av gata - Eskilstorp 5:6 

KS§224 DnrKS001747/2012-500 

Sida 

2 av26 

Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand 

KS § 225 Dnr KS 000838/2018 - 300 
Tre nya vägnamn - Förslöv 2:4-området 

KS§226 DnrKS001177/2007-315 
Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - Beslut om antagande 

KS § 227 Dnr KS 000257 /2017 - 315 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. - Beslut om antagande 

KS § 228 Dnr KS 000099/2017 - 350 
Gång- och cykelväg på banvallen 

KS § 229 Dnr KS 000951/2017 - 300 
Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde 

KS § 230 Dnr KS 000545/2014 - 600 
Optimal grundskoleorganisation - Norra delen 

KS § 231 Dnr KS 000865/2018 - 905 
Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för Grevie Bygdegårdsförening 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



ilil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

KS § 232 Dnr KS 000512/2017 - 906 
Budgetuppföljning tertial 2 2018 

KS § 233 Dnr KS 000857 /2018 - 900 
N ämndsplan 2019 för kommunstyrelsen 

KS § 234 Dnr KS 000840/2018 - 900 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2019 

KS § 235 
Beslutslogg 

KS § 236 
Delgivningar 

Dnr KS 001414/2017 - 900 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

KS § 237 Dnr KS 001416/2017 - 900 
Anmälan av delegations beslut 

- Justerandes signaturer 

' V ft/ j;Jy 

Sida 

3 av 26 

Utdrags bestyrkande 



/Jil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 217 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

DnrKS001412/2017-900 

Val av justeringsperson 

Sida 

4av26 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Nerd. 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte. 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 9 oktober kl. 14.00. 

I usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 218 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 001413/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av26 

Beskrivning av ärendet Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts 
samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick. 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens 
sammanträde kan godkännas. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Dagordningen godkänns. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITl:] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 

KS § 219 Dnr KS 001411/2017- 900 

lnformationsärenden 

a). Beredskap gällande telefoni (Anders Björk) 

b). Östra Karup - behov av planändring (Susanna Almqvist) 

c ). Etableringar längs Inre Kustvägen (Susanna Almqvist) 

d). Markförvärv (Susanna Almqvist) 

Sida 

6 av26 

e). Prissättningsprinciper, arrendeupplåtelser (Susanna Almqvist) 

f). Kompetenshubben (Henrik Andersson) 

g). Årshjul för vuxenutbildningen - uppföljning (Ewa Nilsson) 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



ijlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-10-03 7 av26 

KS § 220 Dnr KS 000365/2018 - 200 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 

Den 16 maj 2018 godkände kommunfullmäktige förslag till optionsavtal för del 
av fastigheten Hemmeslöv 5:9, KF§ 89, Dnr KS 000365/2018-200. När 
optionsavtalet togs fram för beredning inkom motparten med bolagsuppgifter 
som sedan kommit att ändras. Grund bulten 2414 7 AB är ett så kallat skalbolag 
som kommunens motpart haft för avsikt att köpa men under processen valt att 
avstå. Istället har kommunens motpart bildat bolaget Padl Fastigheter AB 
(559156-0783). Motpartens bolagsskifte resulterar i att avtalet som godkändes 
av kommunfullmäktige i maj 2018 måste justeras så att kommunen har rätt 
avtalspart. Ett uppdaterat förslag till avtal har arbetats fram och godkänts av 
motparten. Inga andra förändringar har gjorts i avtalet än uppdatering av 
motpart. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-08-29, med tillhörande bilaga. 

Ändring av motpart i upprättat och godkänt optionsavtal för del av 
Hemmeslöv 5:9 godkänns. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Ändring av motpart i upprättat och godkänt optionsavtal för 
del av Hemmeslöv 5:9 godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-10-03 8 av 26 

KS § 221 Dnr KS 000391/2018 - 200 

Förslöv 4:9 - Reglering av mark 

Fredrik Malvefors, ägare till fastigheten Förslöv 4:9, kontaktade teknik och 
service under våren 2018 i syfte att förvärva en del av kommunens fastighet 
Förslöv 4:31. Fastigheten Förslöv 4:9 är belägen direkt i anslutning till 
Bokesliden och har sedan länge in/utfart över kommunens fastighet Förslöv 
4:31. På grund av höjdförhållandena mellan Bokesliden och Förslöv 4:9 går det 
inte att anordna in/utfart inom egen fastighet utan oproportionerligt stora 
ingrepp och fastighetsägaren önskar således säkra nuvarande lösning. Ett 
förslag till överlåtelseavtal har upprättats och godkänts av Fredrik. 630 kvm 
mark föreslås överföras från Förslöv 4:31 till Förslöv 4:9 genom fastighets
reglering. I ersättning för marken ska Fredrik Malvefors erlägga 185 kr/kvm 
till kommunen. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-09-10, med tillhörande bilaga. 

Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering för 
fastigheterna Förslöv 4:9 och Förslöv 4:31 godkänns. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till överenskommelse/ansökan om fastighetsreglering 
för fastigheterna Förslöv 4:9 och Förslöv 4:31 godkänns. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2018-09-10. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000391/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Önskemål om förvärv av kommunal mark i anslutning till Förs löv 4:9 
(Bokesliden 37) 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till överenskom
melse/ansökan om fastighetsreglering för fastigheterna Förslöv 4:9 och Förslöv 4:31. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Fredrik Malvefors, ägare till fastigheten Förslöv 4:9, kontaktade teknik och service under våren 
2018 i syfte att förvärva en del av kommunens fastighet Förslöv 4:31. 
Fastigheten Förslöv 4:9 är belägen direkt i anslutning till Bokesliden och har sedan länge 
in/utfart över kommunens fastighet Förslöv 4:31. På grund av höjdförhållandena mellan 
Bokesliden och Förslöv 4:9 går det inte att anordna in/utfart inom egen fastighet utan opro
portionerligt stora ingrepp och fastighetsägaren önskar således säkra nuvarande lösning. 
Ett förslag till överlåtelseavtal har upprättats och godkänts av Fredrik. 630 kvm mark föreslås 
överföras från Förslöv 4:31 till Förslöv 4:9 genom fastighetsreglering. I ersättning för marken 
ska Fredrik Malvefors erlägga 185 kr/kvm till kommunen. 

Bakgrund 
Då förfrågan om markförvärv ställdes till kommunen utreddes det huruvida marken var lämp
lig att överlåta ur ett kommunalt perspektiv. Det enda hinder teknik och service kunde finna 
var att marken eventuellt kunde vara av kulturhistoriskt intresse, varför länsstyrelsen tillfrå
gades. Efter besked om hur en eventuell fornlämning hanteras och dialog med Fredrik malve
fors upprättades förslag till köpehandling innehållande villkor avseende undersökningsplikt. 

Ekonomi 
I ersättning för kommunens mark ska Fredrik Malvefors erlägga 185 kr /kvm till kommunen. 
Inkomsten om ca 116 000 kronor kommer kommunen till godo när lantmäteriförrättningen 
vunnit laga kraft. 

Teknik och Service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Fredrik Malvefors 
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2 (2) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till överlåtelsehandling, 

Samråd har skett med: 
Samråd har skett internt och med Länsstyrelsen Skåne 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Föredragande 

Beslut 

2018-10-03 9 av26 

KS § 222 Dnr KS 000809 /2018 - 200 

Exploateringsavtal för Eskilstorp 5:6 

Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Eskilstorp 
5:6. Detaljplanen möjliggör för bostads bebyggelse i en till två våningar 
utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive 
radhus. Minsta tomtstorlek är 800 kvm för friliggande hus och 400 kvm för 
kedjehus. Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan 
utbyggnad av området sker, varför förslag till exploateringsavtal har 
upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av detaljplanen, styr 
upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras 
fullgöra sitt åtagande. 

Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, daterad 
2018-09-10, med tillhörande bilaga. 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
Eskilstorp 5:6 godkänns. 

Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet 
Eskilstorp 5:6 godkänns. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-10 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000809/2018 - 200 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Till: Kommunstyrelsen 

Exploateringsavtal för Eskilstorp 5:6 

Förslag till beslut 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till 
exploateringsavtal för exploateringsområdet Eskilstorp 5: 6. 

Sammanfattning av ärendet 
Området som är aktuellt för exploatering omfattas av detaljplan för Eskilstorp 5:6. Detaljpla
nen möjliggör för bostadsbebyggelse i en till två våningar utformade både som friliggande hus 
och/eller kedjehus, parhus respektive radhus. Minsta tomtstorlek är 800 mzför friliggande hus 
och 400 mzför kedjehus. 
Detaljplanen anger att exploateringsavtal ska upprättas innan utbyggnad av området sker, var
för förslag till exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet säkrar genomförandet av 
detaljplanen, styr upp standarden av gator och grönområden samt ger kommunen rätt att på 
exploatörens bekostnad genomföra planen i det fall exploatören förhindras fullgöra sitt åta
gande. 

Bakgrund 
Arbetet med detaljplanen för Eskilstorp har pågått sedan 2007 och har av olika 
omständigheter fördröjts. Detaljplanen för Eskilstorp 5:6 ska antas inom kort varför det är av 
största vikt för alla parter att exploateringsavtal tags fram och godkänns. Exploateringsavtalet 
innehåller de villkor kommunen ställer för genomförandet i syfte att uppnå en smidig och 
kvalitativ genomförandeprocess. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Exploateringen kommer att resultera i ett flertal nya bostäder. Exploatören har för avsikt att 
uppföra hyresrätter som passar en bred målgrupp, något som är efterfrågat i kommunen. 
Generellt leder inflyttning till-, och befolkningsökning i Båstads kommun till fortsatt goda 
förutsättningar för kommunen att utvecklas. 

Ekonomi 
Exploateringen genererar inga kostnader för kommunen annat än för administration, 
kostnader som exploatören enligt avtal ska bekosta. 
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2 (2) 

Teknik och Service 

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 

Beslutet ska expedieras till: 
Eva Saletti Thunell, Magnus Saletti, Fredrik Jönsson (NSVA) 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med projektingenjör samt avdelningen för samhällsbyggnad. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 223 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 000837 /2018 - 300 

Namnsättning av gata - Eskilstorp 5:6 

Sida 

10 av 26 

Beskrivning av ärendet En ny detaljplan ska antas för Eskilstorp 5:6. En utbyggnad enligt detaljplanen 
innebär att den befintliga vägen Rosencrantz väg förlängs och att en ny gata 
kommer att anläggas, se kartbilaga. Därmed behövs ett nytt gatunamn 
fastställas. Samråd har skett med Östra Karups Byaråd, som inkommit med tre 
förslag på vägnamn. (Ledungsvägen/gatan, Järavägen/gatan samt Voigtlenders 
väg/gata. Kommunens namnkommitte anser att Byarådets gatunamnförslag 
Järavägen är lämpligt. Förslaget baseras på den så kallade Järavallen 
(strandvall) som sträckte sig från Båstad gamla station till Östra Karup vid 
tiden före 5000 f.kr. Vidare bedömer Namnkommitten att namnsättningen 
följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och stavning enligt svenska 
stavningsregler. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-08-23, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Ny väg inom detaljplan för Eskilstorp 5:6 ska ha gatunamnet Järavägen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Ny väg inom detaljplan för Eskilstorp 5:6 ska ha gatunamnet Järavägen. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-23 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Namnkommitten via Camilla Nermark 

Dnr: KS 000837 /2018 

1 (1) 

Namnsättning av ny gata med anledning av ny detaljplan för Eskilstorp 
5:6 i Båstads kommun, Skåne län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att: 

1. ny väg inom detaljplan för Eskilstorp 5:6 ska ha gatunamnet Järavägen. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny detaljplan ska antas för Eskilstorp 5:6. En utbyggnad enligt detaljplanen innebär att den 
befintliga vägen Rosencrantz väg förlängs och att en ny gata kommer att anläggas, se kartbi
laga. Därmed behövs ett nytt gatunamn fastställas. 

Samråd har skett med Östra Karups Byaråd, som inkommit med 3 förslag på vägnamn. (Led
ungsvägen/gatan, Järavägen/gatan samt Voigtlendersväg/gata. 

Kommunens namnkommitte anser att Byarådets gatunamnförslag Järavägen är lämpligt. För
slaget baseras på den så kallade Järavallen (strandvall) som sträckte sig från Båstad gamla stat
ion till Östra Karup vid tiden före 5000 f.kr. Vidare bedömer Namnkommitten att namnsätt
ningen följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och stavning enligt svenska stav
ningsregler. 

Namnkommitten genom 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 

Beslutet ska expedieras till 
Namnkommitten genom kulturstrategen, Helene Steinlein 
Kart/GIS-enheten 
Gatu- och trafikingenjör, Alexander Ewertz Johanzon 
Planarkitekt, Henrik Eliasson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se kartbilaga. 

Samråd har skett med: 
Östra Karups Byaråd 

Jlv 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 224 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 001747 /2012 - 500 

Sida 

11av26 

Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
för del av Öl lövsstrand 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att inrätta 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand. 
Förläggandet innebär att vatten och spillvatten ska byggas ut till nio fastigheter. 
Utbyggnaden innebär en utökning av intilliggande område på sex fastigheter 
där vatten och avlopp redan är utbyggt som allmän anläggning och blir ett 
gemensamt verksamhetsområde. NSVA' s bedömning är att kostnaden är 3 000 
tkr och att utbyggnaden kan vara klar under hösten 2019. Budget för 
utbyggnaden planeras in i investeringsplanen för 2019. Verksamhetsområdet 
ska minst omfatta fastigheterna Båstad Öllöv 43:2, 43:3, 43:4, 43:5, 43:6, 43:7, 
43:8, 43:9, 14:55, 35:1, 36:1, 37:1, 14:56, 15:60 och 15:50. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 
2018-09-17, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövsstrand. 
2. Budget för utbyggnaden planeras in i investeringsplanen för 2019. 

Arbetsutskottets förslag 1. Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövsstrand. 

Föredragande 

Yrkande 

Beslut 

..------

; W ~n/ 

2. Budget för utbyggnadet planeras in i investeringsplanen för 2019. 
3. Utbyggnaden av avlopp ska upphandlas i konkurrens. 

Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 

Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Inrätta verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
för del av Öllövsstrand. 

2. Budget för utbyggnadet planeras in i investeringsplanen för 2019. 

3. Utbyggnaden av avlopp ska upphandlas i konkurrens. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 225 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 000838/2018 - 300 

Tre nya vägnamn - Förslöv 2:4-området 

Sida 

12 av 26 

Beskrivning av ärendet En ny detaljplan ska antas för en del av Förslöv 2:4-området och i detta skede 
behöver tre nya vägnamn antas, se kartbilaga. Samråd har skett med 
Förslövsholms vägförening och Förslöv förr och nu, som inkommit med förslag 
på vägnamn. Kommunens namnkommitte har utifrån inkomna synpunkter 
kommit fram till att ett ängstema på vägnamnen är lämpligt för området. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kart/GIS-chef Annika Jern, daterad 2018-08-20, med 
tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Tre nya vägnamn antas: Rödklövervägen, Vitklövervägen och Gullklövervägen. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Tre nya vägnamn antas: Rödklövervägen, Vitklövervägen och Gullklövervägen. 

~ justerandes signaturer Utdral!sbestvrkande 
\ 

I~ tJr 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-20 

Handläggare: Annika Jern 

Dnr: 000838/2018 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Tre nya vägnamn - Förslöv 2:4-området 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta: 

I . att anta tre nya vägnamn; Rödklövervägen, Vitklövervägen och Gullklövervägen. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

En ny detaljplan ska antas för en del av Förslöv 2:4-området och i detta skede behöver tre nya 
vägnamn antas, se kartbilaga. 

Samråd har skett med Förslövsholms vägförening och Förslöv förr och nu, som inkommit med 
förslag på vägnamn. Kommunens namnkommitte har utifrån inkomna synpunkter kommit 
fram till att ett ängs-tema på vägnamnen är lämpligt för området. 

Namnkommitten genom 
AnnikaJern 
Kart/GIS-chef 

Beslutet ska expedieras till 
Namn kommitten genom kulturstrategen 
Kart/GIS-enheten 
Gatu- och trafikingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Se kartbilaga. 

Samråd har skett med: 
Förslövsholms vägförening 
Förslöv förr och nu 



lj1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträdesdatu m 

2018-10-03 

Dnr KS 001177 /2007 - 315 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - Beslut om antagande 

Sida 

13 av 26 

Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads bebyggelse som en 
naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt planområde. 
Planområdet berörs av strandskydd närmast Stensån. Marken närmast ån ska 
vara allmänt tillgänglig genom planläggning som natur. Efter granskningen har 
planförslaget bara reviderats med mindre redaktionella justeringar. 
Detaljplaneförslaget var utställt för granskning under tiden 2018-06-04 
till 2018-07-03. Inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i 
granskningsutlåtandet (bilaga 3). Planförslaget har bara reviderats med 
mindre redaktionella justeringar efter granskningen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2018-08-24, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Detaljplan för Eskilstorp 5:6 godkänns för antagande. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 godkänns för antagande. 

) usterandes signaturer Utdragsbes tyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-08-24 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: 001177 /2007 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för Eskilstorp 5:6 - Beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Eskilstorp 5:6 godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads bebyggelse som en naturlig fortsättning 
på området som uppförts väster om aktuellt planområde. Planområdet berörs av strandskydd 
närmast Stensån. Marken närmast ån ska vara allmänt tillgänglig genom planläggning som 
natur. Efter granskningen har planförslaget bara reviderats med mindre redaktionella juste
ringar. 

Bakgrund 
Planbesked för Eskilstorp 5:6 beviljades av Kommunstyrelsen 2007-12-05 §275. Planarbetet 
påbörjades men avstannade när skyddsområdet för Eskilstorps vattentäkt skulle revideras 
eftersom dess framtida omfattning kunde få konsekvenser för detaljplanen. Det nya skyddsom
rådet för vattentäkten är ännu inte fastställt men det finns ett förslag som anger att planområ
det hamnar inom sekundär skyddszon. Detaljplanerarbetet har därför utgått från detta i plan
processen. Med anledning av tidsaspekten samt att PBL har reviderats sedan det ursprungliga 
planuppdraget gavs så beviljade Kommunstyrelsen förnyat planbesked för detaljplanen 2015-
06-10 §190. 

Aktuellt 
Detaljplaneförslaget var utställt för granskning under tiden 2018-06-04 till 2018-07-03. In
komna yttranden har sammanfattats och kommenterats i granskningsutlåtandet (bilaga 3). 
Planförslaget har bara reviderats med mindre redaktionella justeringar efter granskningen. 

Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Plankarta 
2. Planbeskrivning 
3. Granskningsutlåtande 

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 227 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 000257 /2017 - 315 

Sida 

14 av 26 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. - Beslut om antagande 

Beskrivning av ärendet Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med blandad 
bostads bebyggelse i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar 
planen till att legalisera befintlig bebyggelse som har uppförts med avvikelse 
från gällande detaljplan. Efter granskningen har planförslaget justerats med 
bredare gator i nordost för att få plats med lyktstolpar och elskåp. I övrigt har 
bara mindre redaktionella justeringar skett. Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 
m.fl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 till 2017-01-09. 
Planområdet omfattade då även ett markområde i nordväst avsett för ett nytt 
vård- och omsorgsboende. Efter samrådet har ytterligare utredningar behövts 
för delar av planområdet men för att inte riskera att tidplanen försenades 
beslutade kommunstyrelsen 2017-04-05 att delen med vård- och 
omsorgs boendet skulle brytas ut från planområdet och istället hanteras i en 
egen detaljplan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2018-09-06, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 godkänns för antagande. 

Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson och samhällsbyggnadschef Roger Larsson 
föredrar ärendet. 

Yrkande Christer de la Matte (M), Ingela Stefansson (S) och Helena Stridh (BP): 
Bifall med följande tillägg: Under projekteringsprocessen har det konstaterats 
att ett svackdike öster om stengärdsgården inte är en lämplig åtgärd. För 
tydlighetens skull ska svackdiket därför tas bort från illustrationskartan. 

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

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 godkänns för antagande. 

2. Under projekteringsprocessen har det konstaterats att ett svackdike öster 
om stengärdsgården inte är en lämplig åtgärd. För tydlighetens skull ska 
svackdiket därför tas bort från illustrationskartan. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-06 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 000257 /2017 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1- Beslut om antagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 godkänns för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med blandad bostadsbebyggelse 
i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig 
bebyggelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan. Efter granskningen har 
planförslaget justerats med bredare gator i nordost för att få plats med lyktstolpar och elskåp. I 
övrigt har bara mindre redaktionella justeringar skett. 

Bakgrund 
Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 var ute på samråd under tiden 2016-11-18 
till 2017-01-09. Planområdet omfattade då även ett markområde i nordväst avsett för ett nytt 
vård- och omsorgs boende. Efter samrådet har ytterligare utredningar behövts för delar av 
planområdet men för att inte riskera att tidplanen försenades beslutade kommunstyrelsen 
2017-04-05 att delen med vård- och omsorgsboendet skulle brytas ut från planområdet och 
istället hanteras i en egen detaljplan. 

Det råder idag brist på kommunala fri byggartomter i Förslöv. Området runt Förslövs byaväg är 
det senast utbyggda och i nuläget finns endast någon enstaka tomt kvar. Tidigare har skydds
avståndet för flygbuller hindrat utbyggnaden i sydöstra Förslöv men då detta har reviderats är 
det nu möjligt att bygga ut denna del och binda ihop Förslöv till en samlad by. 

Planläggningen kommer att delas upp i två till fyra etapper då den totala ytan som beräknas 
bebyggas är ca 42 hektar ( 420000 m2) stor. I den här första etappen ingår marken som ligger 
närmast befintlig bebyggelse i norr samt området i väster mellan Vantingevägen och Lang
etoftsvägen. Inom planområdet, som är ca 12 hektar stort, kommer det möjliggöras för ca 40 
friliggande en- och tvåbostadshus samt ca 200 lägenheter i flerbostadshus. 

Aktuellt 
Aktuellt planförslag har varit utställt för granskning under tiden 2017-11-13 till 2017-12-12. 
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtandet (bilaga 4). 

Under förprojekteringen har det framförts att gatorna i nordost är för smala för att få plats 
med lyktstolpar och elskåp. Efter granskningen har gatorna därför breddats med en halvmeter 
på respektive sida för att planen ska vara möjlig att bygga ut. Detta har ingen påverkan på antal 
fastigheter som är möjliga att tillskapa men avgränsningarna blir något justerade jämfört med 
granskningsförslaget. Planbestämmelserna är dock oförändrade. 

Övriga mindre revideringar framgår av granskningsutlåtandet (bilaga 4). 



Konsekvenser av beslut 

Samhälle 

2 (2) 

Detaljplanen bidrar till fler bostäder i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Det råder 
brist på kommunala tomter i Förslöv, detaljplanen kan bidra till ca 40 fri byggartomter. Inom 
området som lämpar sig för flerbostadshus och förskola kan detaljplanen bidra till ca 200 lä
genheter. 

Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 

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

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

Samråd har skett med: 
Olof Sellden, Planchef 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 15 av 26 

KS § 228 Dnr KS 000099 /2017 - 350 

Gång- och cykelväg på banvallen 

Beskrivning av ärendet I samband med att Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun 
banvallen. Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreationsled mellan 
Grevie och Båstad. Förvaltningen föreslår att kommunen fortsätter projektet. 
Leden föreslås få olika standarder utmed sträckan. I takt med att kommunen 
genomför planläggning och utbyggnad enligt Inriktningsdokument Förslöv och 
Inriktningsdokument Grevie ska förvaltningen planera för utveckling av de före 
detta stationsområdena. 

Projektet med att omvandla banvallen till cykel- och rekreationsled bör fortsätta. Dock måste beslut tas 
om standard och sträckning för att förvaltningen ska kunna arbeta vidare med 
projektet. Görs inga åtgärder kommer sträckan snabbt att växa igen. Genom de 
åtgärder som utfördes inom etapp 1 mellan Grevie och södra Båstad finns en 
bra referens och även en relativt god bild över kostnader. Etapp 1 har blivit 
väldigt uppskattad och nyttjas av många. Behov och standard kan variera för 
resterande delsträckor. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens förslag 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2018-09-03, med tillhörande bilaga. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 
till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 
-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 
-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 
meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 
-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 
offentlig toalett anordnas. 
-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en 
grusad led. 
-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 
1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 
-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 
Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 
söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs 
under 2020. 
2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 
000313/2015-315 samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för 
utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie respektive Förslöv. 
Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det före detta 
stationsområdet i Förslöv. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



Li1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 16 av 26 

Arbetsutskottets förslag 1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta med utveckling av banvallen 
till gång-, cykel och rekreationsled enligt följande standard och sträckning: 
-Sträckan mellan Entre Båstad och Lyavägen utformas likt etapp 1 med 3 meter 
asfalt och 1,5 meter stenmjölsyta. Längs sträckan uppförs belysning. 

Yrkanden 

Propositionsordning 

Beslut 

-Sträckan mellan Norra Grevie och Önnarpsvägen utformas likt etapp 1 med 3 
meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. 
-Lastkajen vid Grevie stationsområde rivs och parkeringsyta samt en enklare 
offentlig toalett anordnas. 
-Sträckan mellan Vadebäcksvägen och Vistorpsvägen anläggs som en 
grusad led. 
-Sträckan mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen i Förslöv utformas likt etapp 
1 med 3 meter asfalt och 1,5 meter stenmjöl. Längs sträckan uppförs belysning. 
-Sträckan mellan Mercurivägen och Viarps byaväg utformas som en grusad led. 
Sträckorna föreslås utföras under en tvåårsperiod, där delen från Grevie och 
söderut färdigställs under 2019 och Lyavägen till Entre Båstad färdigställs 
under 2020. 
2. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 KS 
000313/2015-315 samt utifrån Inriktningsdokument Förslöv planera för 
utveckling av de båda före detta stationsområdena i Grevie respektive Förslöv. 
Förvaltningen ska i nytt ärende söka planbesked för det före detta 
stationsområdet i Förslöv. 
3. Beslutspunkterna ovan förutsätter att medel anslås i budgeten. 

Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Gösta Gebauer (C) och 
Johan Olsson Swanstein (M): Ärendet återremitteras och hänskjuts 
till budgetberedningen. 

Helena Stridh (BP): Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten 
att ta fram förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, 
cykel- och ridvägen på banvallen. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit dessa yrkanden. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Ärendet återremitteras och hänskjuts till budgetberedningen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
förslag på parkering för hästtransporter i anslutning till gång-, cykel
och ridvägen på banvallen. 

justerandes si1>:naturer Utdra1>:sbestvrkande 



rJ1,l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Yrkande 

Beslut 

2018-10-03 17 av 26 

KS § 229 Dnr KS 000951/2017 - 300 

Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde 

I Grevie tätort finns stora öppna områden. Området pekas i 
"Inriktningsdokument Grevie samhälle" ut för centrumbildning samt 
grönstråk/ gång- och cykel väg längs banvallen. Området är vidare angivet som 
möjligt för blandad bebyggelse. Det föreslås vidare ett socialt centrum på det 
före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson. Det anges att 
platsen har en stor potential för att bli en ny mötesplats samt fungera som nav 
för att knyta ihop olika målpunkter. Det föreslås vidare i 
inriktningsdokumentet att aktivitetshus anordnas samt park och grönytor med 
plats fört ex stadsodling, bocciabana, skateramp, basketkorg. I anslutning till 
banvallen föreslås också att en parkeringsplats anordnas. I samband med att 
Hallandsåstunneln stod färdig förvärvade Båstads kommun banvallen. 
Banvallen har byggts om till gång- cykel- och rekreations led mellan Grevie och 
Båstad. Planering pågår för resterande sträcka. Medborgarförslag har inkommit 
beträffande iordningställande av Grevies före detta stationsområde. 
Förvaltningen föreslår att åtgärder i enlighet med medborgarförslaget beaktas 
inom ramen för strukturplan för Böske 37:1 (KS 000313/2015-315). 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2018-09-03, med tillhörande bilaga. 

Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

1. Förvaltningen ska i samband med strukturplan för Böske 37:1 
(KS 000313/2015-315) planera för utveckling av det före detta stations
området i Grevie. Vidare ska i detta arbete planeras för att föreslagen gång
cykelbana och rekreationsled kopplas till övrig infrastruktur och målpunkter. 
2. Inom banvallsprojektet föreslås att området kring Grevie före detta 
stationsområde iordningställs provisoriskt i avvaktan på att strukturplan 
tagits fram och området detaljplanelagts. 

Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M) och Thomas Andersson (L): 
Ärendet bordläggs för att senare behandlas tillsammans med ärendet om 
gång- och cykelväg på banvallen. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet bordläggs för att senare behandlas tillsammans med ärendet om 
gång- och cykelväg på banvallen. 

fusterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 230 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 000545/2014 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - Norra delen 

Sida 

18 av 26 

Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden (UN) diskuterade skolstrukturen på norra sidan den 3 
oktober och 7 november 2017. I november Jades fram fyra förslag och beslutet 
blev att UN tar till sig informationen och överlämnar information till KS och 
förslår att kommunstyrelsen sammankallar till ett gemensamt möte med UN i 
mitten av januari utifrån det material som hittills presenterats. Den 9 januari 
2018 träffades politiker och tjänstemän för att diskutera skolorganisationen. 
Då gavs i uppdrag att även undersöka ett femte förslag på norra sidan. På UN 
den 26 april lades sex förslag fram, vilka sedan diskuterades på UN den 12 juni. 
På grund av bristande information blev det återremiss av ärendet. Förslag till 
beslut togs på mötet den 4 september 2018. 

Underlag till beslutet Utbildningsnämndens förslag: Utbildningsnämnden föreslår kommun
fullmäktige att besluta enligt alternativ sex i bilagt förslag. 
Tjänsteskrivelse från bitr. skolchef Margaretha Ekelund Svensson, daterad 
2018-08-27, med tillhörande bilaga. 
Tjänsteskrivelse från tf. kommundirektör Erik Lidberg, daterad 2018-09-27. 

Föredragande Tf. kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Yrkanden Johan Olsson Swanstein (M), Thomas Andersson (L) och Ingela Stefansson (S): 

Propositionsordning 

I Jhl 

Ärendet återremitteras för att utreda ett förslag till en mer likvärdig förskole
och grundskolestruktur för södra och norra sidan i Båstads kommun. 

Helena Stridh (BP) och Gösta Gebauer (C): Beslut ska tas idag, avslag på 
återremissen. Alternativ två avseende den norra delen godkänns, dvs : 
- behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
- bygga ny F-6-skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
- bygga ut Östra Karup F-6 då provisoriska skolmoduler avyttras. 
- renovera och bygga ut Båstad 7-9. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att 
kommunstyrelsen bifallit Helena Stridhs m f1 yrkande om att besluta 
i ärendet idag. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
JA - Helena Stridhs m f1 yrkande om att besluta i ärendet idag. 
NEJ - Återremiss. 

)usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2018-10-03 19 av 26 

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutat bifalla Helena Stridhs m fl yrkande om att 
besluta i ärendet idag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från 
röst röst att rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh (BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas Nerd (S) X 

Claes Sjögren fBP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte (M) X 

Johan Olsson Swanstein fM) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla Helena Stridhs 
m fl yrkande om alternativ två avseende den norra delen, varvid han finner 
att kommunstyrelsen bifallit detta yrkande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Alternativ två avseende den norra delen godkänns, dvs: 
- behålla Båstad F-6 med upptagning Båstad. 
- bygga ny F-6-skola i Hemmeslöv med upptagning Hemmeslöv. 
- bygga ut Östra Karup F-6 då provisoriska skolmoduler avyttras. 
- renovera och bygga ut Båstad 7-9. 

Mot beslutet reservar sig Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 231 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 000865/2018 - 905 

Sida 

20 av 26 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande 
för Grevie Bygdegårdsförening 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun har mottagit en anhållan att förlänga borgen på lån hos 
Swedbank för Grevie Bygdegårdsförening om 1110 214 kr. Påminnelse om 
preskriptionsavbrott görs regelbundet för att borgensåtagandet inte ska 
preskriberas (upphöra). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2018-09-26, 
med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare fem år avseende 
Grevie Bygdegårdsförening godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

~ 

vw~,1/ 

1. Förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare fem år 
avseende Grevie Bygdegårdsförening godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med 
ekonomichef underteckna vederbörliga handlingar. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-26 
Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000865/2018- 905 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Preskriptionsavbrott avseende kommunens borgensåtagande för 
Grevie Bygdegårdsförening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (1) 

1. Godkänna förlängning av kommunens borgensåtagande i ytterligare fem år avseende 
Grevie Bygdegårdsförening. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att tillsammans med ekonomichef 
underteckna vederbörliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har mottagit en anhållan att förlänga borgen på lån hos Swedbank för Grevie 
Bygdegårdsförening om 1110 214 kr. Påminnelse om preskriptionsavbrott görs regelbundet 
för att borgensåtagandet inte ska preskriberas (upphöra) . 

Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonomichef 

Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-10-03 21av26 

KS § 232 Dnr KS 000512/2017 - 906 

Budgetuppföljning tertial 2 2018 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2018-08-31. 
Resultatet för delåret uppgår till 24,0 mkr. Helårsprognosen beräknas till 15,6 
mkr, en positiv avvikelse mot budget på +0,2 mkr. Bedömningen för helåret 
2018 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen 
är att kommunen kommer att uppfylla det ena av kommunfullmäktige 
fastställda finansiella målen. Målet avseende överskott prognostiseras att 
uppfyllas men däremot uppfylls inte målet avseende finansiering av 
investeringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichefElisabet Edner, daterad 2018-09-14, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Delårsrapport 2018-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport 2018-08-31 för Båstads kommun godkänns. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 000857 /2018 - 900 

Nämndsplan 2019 för kommunstyrelsen 

Sida 

22 av 26 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Målen ligger till grund för strategiska och taktiska 
insatser och ska återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via 
nämnderna uppdrag till verksamheterna. Resultatet följs och jämförs med riket 
genom ett omfattande arbete. Genom att analysera resultatet kan vi få hjälp 
med att avgöra om insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om 
den politiska strategin varit framgångsrik för att nå målen och skapa resultat 
för medborgare och kunder. 2017 års resultat och delårsrapporten 2018 utgör 
underlag till kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhets
utveckling. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att bordlägga ärendet 
om en budget för 2019 till mötet 2018-09-19. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Sari Bengtsson, daterad 2018-09-14, 
med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag Föreslagen nämndsplan godkänns. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Föreslagen nämndsplan godkänns. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2018-09-14 

Handläggare: Sari Bengtsson 

Dnr: KS 000857 /2018 -900 

Nämndsplan 2019 

Förslag till beslut 

Tj ä nsteskrive I se 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Nämnden beslutar i enlighet med föreslagen nämndsplan. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av fullmäktige be
slutade mål. Målen ligger till grund för strategiska och taktiska insatser och ska återspeglas i 
beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheterna. Resulta
tet följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Genom att analysera resultatet 
kan vi få hjälp med att avgöra om insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om 
den politiska strategin varit framgångsrik för att nå målen och skapa resultat för medborgare 
och kunder. 2017 års resultat och delårsrapporten 2018 utgör underlag till kommande års 
budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att bordlägga ärendet om en budget för 2019. 
Ärendet kommer att tas upp under KF-sammanträde 2018-09-19. 

Aktuellt 
2019 års sammanställda förslag till nämnd planer bifogas, enligt arbetet i 2019 års budgetpro
cess. 

Beslutet ska expedieras till: 
Respektive verksamhetsområde, Ekonomiavdelningen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Nämndsplan 2019 

Samråd har skett med: Erik Lidberg 

Båstad 2018-09-11 

Sari Bengtsson 
Utvecklingsstrateg 



ITlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
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Yrkande 
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~ 

\;{Al iw 

2018-10-03 23 av 26 

KS § 234 Dnr KS 000840/2018 - 900 

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2019 

Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. 
Förslaget för 2019 innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn 
för både politik och förvaltning. En förutsättning är att sammanträdesplanen 
för 2019 beslutas i helhet för fullmäktige, styrelse och nämnder. I Båstads 
kommun utgår sammanträdesplaneringen från de dagar då kommun
fullmäktige har sitt möte. Andra politiska organs sammanträdestider har satts 
så att deras möten inte krockar med fullmäktige eller annat organs möten. I den 
beredning som görs inför politiskt beslut finns ett behov att få nämndernas 
beslut och förvaltningens beredning i en kedja med rimlig beredningsgång. 
Förevarande förslag innebär att nämndernas beredning av ärenden som ska 
beslutas i fullmäktige kan passera kommunstyrelsen med beredning inför 
styrelsens möte. Förvaltningen hinner då bereda nämndernas ärenden till 
kommunstyrelsen utifrån styrelsens ansvar och uppdrag. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2018-09-11. 

Föreslagen sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder godkänns. 

Tf. kommundirektör Erik Lidberg föredrar ärendet. 

Helena Stridh (BP), Thomas Andersson (L) och Johan Olsson Swanstein (M): 
Ärendet återremitteras för att om möjligt samla sammanträdesdagarna 
för UN, VN, MN, KS eller KS au till samma vecka (dock ej fredagar). Detta för 
att politiskt kunna ha möte att avhandla innehållet inför sagda möten. 

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

Kommunstyrelsen beslutar: 

Ärendet återremitteras för att om möjligt samla sammanträdesdagarna för 
UN, VN, MN, KS eller KS au till samma vecka (dock ej fredagar). Detta för att 
politiskt kunna ha möte att avhandla innehållet inför sagda möten. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rJ1.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 235 

Besluts logg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

DnrKS001414/2017-900 

Sida 

24 av 26 

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 bifogas en förteckning över de fattade beslut 
som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Beslutsloggen för oktober 2018 godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 236 

Delgivningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 001415/2017 - 900 

Beskrivning av ärendet Inkomna delgivningar: 

a). Protokoll nr. 6 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 

Sida 

25 av 26 

b). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-08-23 

c). Protokoll - möte gällande provisorisk ÅVC 

d). Protokoll nr. 7 2018 - Styrelsen i Båstadhem AB 

e). Beslut från Arbetsmiljöverket- Föreläggande med vite - Dnr: 2017 /057871 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

[usterandes signaturer Utdrags bestyrkande 



iJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 237 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-03 

Dnr KS 001416/2017 - 900 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut: 

a). Delegations beslut- Teknik och servicetom 2018-09-03 

b). Delegationsbeslut- Dödsboanmälan tom 2018-09-10 

Sida 

26 av 26 

c). Delegationsbeslut- Individ och familj 2018-08-01 - 2018-08-31 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

Delegations besluten redovisas och läggs till handlingarna. 

- justerandes siEmaturer Utdra~sbestvrkande 

\; lv 1tiJ 


