
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum: Onsdagen den 3 februari 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-02-03 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-02-03 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-02-03 Daniel Kling KS 5-12 

4.  Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2016-02-03 Daniel Kling KS 13-18 

5.  Informationsärenden kommunstyrelsen 2016-02-03 
 

A) Konsekvensanalys av budgetdirektiv för 2016 gällande 
Ungdomens hus i Förslöv. Skriftlig information från 
avdelningschef Sven-Inge Granlund på teknik och service. 
 
B) Kl. 10:15. Information från Boverket om modell för 
översiktsplanearbetet. 
 
C) Kl. 10:40. Åtgärdsvalsstudie på Köpmansgatan. Muntlig 
information från trafikingenjör Andreas Jansson och teknik och 
servicechef Ingemar Lundström. 
 
D) Kl. 10:55. Extern finansiering under 2016. Muntlig 
information från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen och 
kommunchef Katarina Pelin. 
 
E) Kl. 11:10. Tankar om Dahlmanska tomten. Muntlig 
information från kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt 
 

Daniel Kling KS 19-21 

6.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 22-27 

7.  Ny översiktsplan för Båstads kommun Kristina Bell KF 28-31 

8.  Bostadsmarknadsenkät 2016 Olof Selldén KS 32-64 

9.  Budget 2016 – Reviderad budgetprocess Johan Lindén KS 65-68 

10.  Utbetalning av partistöd 2016 Linda Wahlström KF 69-76 

11.  Avtal avseende sammarbetskommittéen Familjen Helsingborg Katarina Pelin KS 77-82 

12.  Evenemangstid 2016 Jenny Hertsgård KS 83-86 



Båstads kommun 
Datum 

2016-01-27 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

13.  Förvärv av fastigheter i anslutning till järnvägstunnlarna genom Hall-
andsåsen, förvärv av utloppsledningar samt förvärv av gammal 
banvall på sträckan Båstad-Förslöv 

Per Selldén KF 87-175 

14.  Anvisning av flyktingar 2016-2017 
 
Obs! Ärendet kompletteras med handlingar efter det extrainsatta 
sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 160202 
 

Henrik Andersson KS  

15.  Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015-2018 Olof Nilsson KF 176-
178 

16.  Remiss från HaV-Havs- och vattenmyndigheten om "Förslag till 
inriktning för havsplanteringen med avgränsning av 
miljöbedömning" 

Magnus Sjeldrup KS 179-
182 

17.  Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17  Emma Johansson KS 183-
231 

18.  Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 Camilla Nermark KS 232-
339 

Båstad den 27 januari 2016 

Bo  Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 --  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-02-03 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  
 
Aktuellt 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
Förslag till beslut 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (L). 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 9 februari kl. 09.00.  
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 --  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-02-03 
 
Sammanfattning 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.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Anmälda delgivningar  
 

Samråd har skett med: 
- 
 

 
Delgivningar kommunstyrelsen 2016-02-03 
 
1. Inkommen synpunkt angående parkeringen på strandgatan i Båstad. KS 000033/2016-350. 

2. Inkommen synpunkt angående linjesträckning för buss 523. KS 001579/2015-460.  

3. Protokollsutdrag från demokratiberedningen 160119 med en uppmaning till kommunsty-
relsen om att bjuda in beredningen till budgetkonferensen. 

4. Handikapprådets mötesanteckningar 2015-11-10.    

 

 

Förslag till beslut 
1. Delgivningarna läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Synpunkt från bastad.se (Information & nyheter) Sida l av l 
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Båstads Kommun - Synpunkt från bastad.se (Information & nyheter) 

Från: 
Till: 
Datum: 

<bastads.kommun@bastad.se> 
<bastads.kommun@bastad.se> 
2016-01-10 17:56 

Ärende: Synpunkt från bastad.se (Information & nyheter) 

Följande meddelande har skickats från sidan Information & nyheter på bastad.se 

http://www.hd.se/lokalt/bastad/20 15/12/15/grannar-ifragasatter-parkeringsforbud/ Läste den här 
miikeln i HD, häpnadsväckande! Hur får man en sådan här gräddfil till parkering i kommunen? 
Förstår att grannarna är upprörda, de blir av med20m p-platser, mycket välbehövliga i 
Skansenområdet, bara för att den här människan i blåa huset, nr 12, inte klarar av att köra ut och 
in från sin lilla tomt och lyckats dupera gatuingenjören på Båstad kommun att fatta ett beslut 
som uteslutande gynnar fastighetsägaren, skicka människan till en bilskola istället om hon inte 
klarar av att köra in på sin tomt, det är knappast kommunens problem. Kan man överklaga 
beslutet, finns ju inga sakliga skäl för ett p-förbud här! Luktar mygel, så här får det inte gå till! 
Ser dessutom ut som ägaren tagit hela trottoaren i anspråk för egen trappa och dessutom ställt ut 
en större huka där! Är inte kommunala trottoarer till för fotgängare kan man fråga sig? Vem är 
skadeståndsansvarig om någon snubblar på luukan? Det parkeringsförbud för hela gatan som 
gäller varannan måndag kl. 07 -l O för att underlätta för renhållningsfordon är mer än full t 
tillräcklig, det andra p-förbudet är en skam för kommunen och den som fattat beslutet, vem det 
nu är? Under julinyår har det varit exh·a besvärligt att hitta p-plats i området runt Skansen och 
det är ju inte konstigt då ca 4 platser är "reserverade" för den här människan med kommunal 
guldsits i blå huset. Frågan kvarstår, varför går kommunen fastighetsägaren tillmötes på detta 
vis. Finns det någon privat koppling mellan ägaren och den ansvarige på kommunen, varför 
inlåter beslutsfattmen sig annars i godtyckliga beslut som detta som kan ifrågasättas som 
stridande mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Allas likhet inför lagen samt 
opartiskhet och saklighet är grundläggande i offentlig förvaltning. Om kommunen inte är 
beredd att ompröva beslutet finns det en uppenbar risk att handläggaren i förlängningen ådrager 
sig en JO anmälan. Som kommunal tjänsteman kan man faktiskt inte sitta och ta beslut som på 
ett uppenbart sätt gynnar en enskild fastighetsägare och kommuninnevånare då det inte finns 
något sakskäl och någon reell allmän nytta, tvärtom medför ju beslutet en försä1ming för övriga 
närboende och andra i komrnunen, då har man missbrukat sin ställning och får ta sitt ansvar. 
Förväntar mig att beslutet omprövas, emotser ert svar i frågan. Mvh lennart.olsson@home.se 

Avsändare: ej angivet 
E-postadress: lennart.olsson@home.se 

lP-nummer: 77.218.224 .73 
Datum: 2016-01 -10 17:56: 58 

file: ///C:/Users/dankli1 /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5 6929B6BBASTAD-ADM... 2016-01 -11 
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Sida l av 2 

Daniel Kling - Vd: Svar på synpunkt om parkering längs med Strandgatan {KS000033/2016-350) 

Från: Andreas Jansson 
Till: Daniel Kling 

Datum: 2016-01-11 15:53 

Ärende: Vd: Svar på synpunkt om parkering längs med Strandgatan (KS000033/2016-350) 

> > > Andreas Jansson 2016-01-1115:49 > > > 

Hej Lennart 

Jag vill tacka för din synpunkt kring detta ärendet och vill försöka bemöta det utifrån min syn på saken. 

Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser i denna del av Båstad, och inte 
minst på Strandgatan. I Trafikförordningens 3 kap. 55§ står följande: "Ett fordon får inte parkeras på en 
väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafiken till eller från fastigheten väsentligen 
försvåras". Det innebär alltså att det med eller utan dessa skyltar är förbjudet att parkera ett fordon på 
platsen eftersom parkering på denna sträcka väsentligen försvårar infart till fastighet. Denna regel är 
inget som en kommunal ~änsteman i Båstads kommun har hittat på. När fastighetsägaren kontaktade 
mig om de problem som parkerade bilar framför infarten ställer till så beslutades att genom lokal 
trafikföreskrift föreskriva ett parkeringförbud om 20 meter på Strandgatan på sträckan förbi deras 
fastighetsinfart och förbi stentrappan, som renhållningsverksamheten då hade svårt att ta sig förbi. Detta 
för att kunna upplysa och tydliggöra att ett generellt parkeringsförbud råder. 

En lokal trafikföreskrift går att överklaga inom tre veckor från att den lokala trafikföreskriten är utskyltad, 
vilket skedde i september 2014. 

Angående stentrappan från fastigheten håller jag till fullo med om att dess placering är olycklig, men jag 
kan inte som enskild ~änsteman påverka denna placering utan måste beakta den när det gäller 
framkomlighet för fordon. 

I höstas blev jag pånytt uppvaktad av Nordvästra Skånes Renhållning, NSR, som beskrev sina 
framkomlighetsproblem på Strandgatan. Sedan dess är gatan reglerad med p-förbud varannan måndag. 

Under 2016 kommer vi att arbeta med vidare med att bredda Strandgatan längs hela vägen i syfte att 
kunna upplåta hela Strandgatan för parkering under veckans alla dagar, inklusive förbi ovan nämnda 
fast i g hetsutta rt. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

rilJ BÅSTADS 
M KOMMUN 
Besök oss på baslad .se 

andreas.jansson@bastad.se 
Direkt: 0431-776 61 
Växel: 0431-770 00 
Postadress: Båstad kommun, 269 80 BASTAD 

file:///C:/Users/danklil/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5693CFE4BASTAD-ADM... 2016-01-11 
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Synpunkt från bastad.se (Information & nyheter) Sida l av l 

Båstads Kommun- Synpunkt från bastad.se (Information & nyheter) 

Från: 
Till: 
Datum: 

<bastads.kommun@bastad.se> 
<bastads.kornrnun@bastad.se> 
2015-12-09 18:38 

Ärende: Synpunkt från bastad.se (Infmmation & nyheter) 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Följande meddelande har skickats från sidan Information & nyheter på bastad.se 

Har jag uppfattat den nya busslinjen 523 rätt-slutar den trafikera under sommarmånaderna? 
Varför i så fall? Korkat att inte kunna resa till Båstad på denna linje när vi har alla turister som 
vill förflytta sig klimatsmart på vår vaclua Bjärehalvö. Dessutom blir Birgit Nilsson Museum 
missgynnat igen. Många äldre som inte har så hög pension reser med sommarkortet och kan inte 
gå 3krn från V Karup! Vill ha dialog i detta ärende snarast. Mvh Ingela, Birgit Nilsson Museum 

Avsändare: Ingela Harmark Thydell 
E-postadress: Info@birgitnilsson.com 

lP-nummer: 95.195.133.167 
Datum: 2015-12-09 18:38:31 

file:/1/C:/Users/dankli 1/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5668752CBASTAD-ADM... 2015-12-1 O 
8



Daniel Kling - Vd: Svar på synpunkt om linje 523 (KS001579/2015-460) 

Från: 
Till: 
Datum: 

Andreas Jansson 

Daniel Kling 
2016-01-13 15 :57 

Ärende: Vd: Svar på synpunkt om linje 523 (KS001579/201 5-460) 

> > > Andreas Jansson 2015-12-10 08:53 > > > 

Hej Ingela 

Sida l av l 

Linje 523 kommer inte att sluta trafikera under sommarmånaderna, däremot kommer tidtabellen att 
justeras eftersom de turerna som under övriga året är anpassade efter skolan inte kommer att behöva 
anpassas dit. Det innebär att totalt tre turer om dagen kan läggas om till andra tider så att det blir mer 
attraktivt utifrån bland annat ett turistperspektiv och att kunna ta sig till och från exempelvis 
väderöbåtarna, birgitnilssan museum m.m. 

Du har helt rätt i dina synpunkter. Tidtabellen som finns idag sträcker sig tillll juni 2016, därefter 
kommer en ny att ta över under sommaren. 

Med vänlig hälsning 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

... BÅSTADS 
KOMMUN 

Besök oss pä bas tad. se 

andreas.jansson@bastad.se 
Direkt: 0431-776 61 
Växel: 0431-770 00 
Postadress: Båstad kommun, 269 80 BASTAD 
Besöksadress: V ångavägen 2, BAST AD 

file:///C:/Users/danklil /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/56967404BASTAD-ADMP... 2016-01 -15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
	 	 Blad 
	
	 	 	

Justerandes	signaturer	 	
Utskott/presidium	

	
	
	

KS/nämnd	 KF	 Utdragsbestyrkande	

 

Demokratiberedningen	 	 	 	 2016‐01‐19	 	 3	
	
	
	
	
	
	
	
DB	 §	 2	 	 	

	
	

Angående budgetkonferens 2016 
	
Beskrivning	av	ärendet	 Håkan	Philipsson	(S)	föreslår	att	demokratiberedningen	ska	delta	i	budgetkon‐

ferensen.	Demokratiberedningen	ska,	i	egenskap	av	fast	beredning	med	ansvar	
för	långsiktiga	frågor,	få	inbjudan	till	den	årliga	budgetberedningen.	

	
Yrkande	 Håkan	Philipsson	(S):	Demokratiberedningen	ska	bjudas	in	till	budgetkonferen‐

sen.	
	
	 Katarina	Toremalm	(MP):	Bifall	till	Håkan	Philipssons	förslag.		
	
Beslut	 Demokratiberedningen	beslutar:	
	

1. Uppmaning	skickas	till	kommunstyrelsen	om	att	bjuda	in	demokratibered‐
ningen	till	budgetkonferensen.	

_____		
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Mötesanteckningar – Kommunala handikapprådet i Båstads kommun 
 

Tid 2015-11-10, kl. 17.00 - 18.00 
 

Plats Båstads bibliotek 
 

Närvarande Sven Nordström, vice ordförande, Reumatikerföreningen Nordvästra Skåne 
 Leif Olsson, Psoriasisförbundet lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
 Britt-Marie Rosander, Handikapprådet Ängelholm-Båstad 
  Hedvig Olofsson, Anhörig- och frivilligverksamheten i Båstads kommun 

 Kerstin Hörup, SRF – Ängelholm-Båstad 

 Yvonne Santesson, FUB Båstad 
 Jan Gunnarsson 

 
 Olof Nilsson, nämndsekreterare 
 

Frånvarande Lena Jönsson 
 Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
 Ingrid Edgardsdotter (KD), ordförande 
 
Inspektion på biblioteket 
Bibliotikarie Mats Johansson närvarar 
Rådet samlas vid huvudbiblioteket. Mats Johansson välkomnar och går en runda 
tillsammans med ledamöterna i lokalerna. Mats för protokoll för anteckningar för 
biblioteket. Några saker som rådet tar upp: 
 

- Markeringar, för sysnkadade, på pelare är delvis blockerade av affischer. 
- Dåligt ljus på HWC – kan behöva vara något starkare. 
- Att skyltar ej skulle placeras så de hindrade entrén. 
- Vid utställningar och dyl skall man placera skärmar och annat 

utställningsmaterial så att besökare med rullstol kan komma fram. 
- Markeringar med färg och relief som kan underlätta för synskadade  att hitta 

fram till disken.  
- Möjlighet att sitta vid disken vid betjäning. 
- Pelare i lokalen skall vara utmärkta i kontrasterande färger. 
- Underlätta att hitta till konferenslokalen. 
- Ett par kuddar bör finnas i konferenslokalen.  
- Förbättra möjligheten  att hitta ut vid utrymning av lokalen.  
- Ytterbelysningen vid entrén är mycket dålig. 

 
Rådet tackar biblioteket för det goda arbetet med ljudböcker. Mats berättar om 
”Boken kommer” vilken innebär att man kör ut med böcker till låntagarna om man av 
olika anledningar inte kan ta sig till biblioteket. Rådet instämmer i att det är en 
väldigt god idé. 
 
Rådet tackar Mats för besöket och kommer att arbeta med åtgärder. Olof återkopplar 
med honom vid senare tillfälle för att se hur det har gått. 
 
1. Mötets öppnande  
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2 (2) 

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Val av sekreterare  
Olof valdes till sekreterare. 
 

3. Val av justerare och justeringsdag 
Justering sker av Hedvig Olofsson. 
 

4. Föregående minnesanteckningar 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 
 
5. Skrivelse om hamnen 
Olof informerar om att skrivelsen är skickad till kommunstyrelsen och handläggs av Sven-
Inge Grankvist. Inget besked ännu om när den ska upp för politisk behandling, men Linda har 
informerat om att det bör ske i december.  
 
6. Anhörigveckan 
Hedvig Olofsson berättar kort om anhörigveckan. Det har varit ett uppskattat evenemang 
med väldigt innehållsrikt program. Närvaron på föreläsningar har vart sådär – fullsatt på 
vissa, och tomt på andra. 
 
7. Tillgänglighetspris 
Ordförande, Sven Nordström, presenterar skrivelse om tillgänglighetspris som skickats ut till 
ledamöterna. Kerstin Hörup förklarar att hon inte vill stödja initiativet om tillgänglighetspris. 
Det känns inte rätt att ge pris för något som är självklart.  
 
Rådet beslutar att inte gå vidare med tillgänglighetspris. 
 
8. Övrigt 
Leif Olsson tycker det vore bra om det fanns en arrangemangsdag där föreningar har en 
möjlighet att visa upp sig. Rådet kommer fram till att anhörigveckan är ett bra tillfälle. Det 
skulle kunna göras 2016 om anhörigveckan fortsätter.  
 
Hedvig Olofsson informerade om att föreningar som ville, hade erbjudits möjlighet att visa 
upp sig på årets anhörigvecka, vilket också många föreningar nappade på. 
 
9. Nästa möte 
Tisdagen den 8 december klockan 17:00 i Båstads kommunhus. 
 
 
 
Sven Nordström     Hedvig Olofsson 
Ordförande    Justerare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160126\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2016 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Månadens anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2016-02-03 
 
 
1. Teknik och service. Valeria Christoffersson. Lista daterad 2015-12-20. 
2. Kommunledningskontoret. Marianne Fredriksson. Lista daterad 2016-01-25. 
3. Kommunledningskontoret. Anne-Lie Björklund. Lista daterad 2016-01-25.    
 

Förslag till beslut 
1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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[H] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyre lsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2016-01-14 

Underskrift 
Datum 

2016-01-25 
Namnförtydligande 

Ärendebeskrivning lagrum Beslut Delegat 

Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ 

/) ~ . 

Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
lan till 
skatteverket 

Marianne Fredriksson, chefssekreterare / 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

1016 -01- 1 5 

D~~ .. Sl.~~~· ·~ 
(', ~ ""·( -.:-: .. ~~ .. ~ ...... .. 

01 11ti1:.rn'• • •• • Wo 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2015-10-15 1322/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 3 år (2006) Christoffersson 

T003 2015-10-15 1292/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 3 år (2007) Christoffersson 

T003 2015-10-15 1233/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 3 år (2008) Christoffersson 

T003 2015-10-29 1213/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2009) Christoffersson 

T003 2015-10-29 1387/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 3 år (2010) Christoffersson 

T003 2015-11-05 1339/15-3 PTför rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2011) Christoffersson 

T003 2015-11-05 1390/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 förlängning 3 år (2012) Christoffersson 

T003 2015-11-05 118/13-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
förlängning 3 år (2013) Christoffersson 

T003 2015-11-05 1415/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2014) Christoffersson 

T003 2015-11-05 2011/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2015) Christoffersson 

T003 2015-11-12 1442/15-3 PTför rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2016) Christoffersson 

T003 2015-11-12 1441/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 3 år (2017) Christoffersson 

T003 2015-11-12 1460/15-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 3 år (2018) Christoffersson 

T003 2015-11-23 301/14-350 PT för rörelsehindrade Valeria 
förlängning 3 år (2019) Christoffersson 

T003 2015-11-23 1491/15"3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2020) Christoffersson 

T003 2015-12-04 1923/12-3 PTför rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2021) Christoffersson 

T003 2015-12-04 1736/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 nytt 5 år (2022) Christoffersson 

T003 2015-12-11 1462/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 förlängning 5 år (2023) Christoffersson 

T003 2015-12-11 1944/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 förlängning 5 år (2024) Christoffersson 

T003 2015-12-15 1744/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 förlängning 3 år (2025) Christoffersson 

T003 2015-12-15 1966/12-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 förlängning 3 år (2026) Christoffersson 

T003 2015-12-15 56/13-350 PTför rörelsehindrade Valeria 
förlängning 5 år (2027) Christoffersson 

T003 2015-12-17 1066/13-3 PT för rörelsehindrade Valeria 
50 förlängning 3 år (2028) Christoffersson 
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Underskrift 
Datum 

2015-12-20 
Namnförtydligande 

Valeria Cristoffersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS ~r.OMMUN 
Kommunstyrelsen 

!016 -01- 2 6 
Dn~~ .. Sl.~~~S)~ 
Sk~~~:-:-.. ~ .. ~ ........ . 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2015-12-21 Anstä llning. Chefssekr l Kommunchef 
kundcenterchef. 53 A 1. Katarina Pelin 

P003 2015-11-10 Anställning. HR-specialist. HR-chef 
45A 1. Marianne Malm 

P003 2015-11-17 Anställning. Kokerska. Måltidschef 
32A5. Ulla Johansson 

P003 2015-11-03 Anställning. Matr. förvaltare, Operativ chef 
deltidsbrand man. 55 A 3-5. Pel le Pettersson 

P003 2015-12-10 Anstä llning. Miljö- och Miljöchef 
hälsoskyddsinsp. 68 A 1. Tina Eriksson 

P003 2015-12-02 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A8. Cindy Case Nord 

P003 2015-12-03 Anställning. Boendeassistent Enhetschef 
13A7. J en ny Ekelund 

P003 2015-12-02 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
16A 5-6. Kit E milsson 

P003 2015- 12-30 Anställning. Vårdbiträde. Enhetschef 
20 A 10. Anne Hallenborg 

P003 2015-12-21 Anstä llning. Vårdbiträde, Enhetschef 
undersköterska. 25 A 10-11. Karin Holmgren 

P003 2015-11-16 Anställning. Distrikts- Enhetschef 
sjuksköterska. 75 A 1. Zenita Böcker 

P003 2015-12-18 Anställning. Coach/hand- Enhetschef 
ledare. 63 A 3. Ritva Veeborn 

P003 2015-11-12 Anställning. Bibliotekarie. Bibliotekschef 
67 A2. Kent Åke Rayner 

P003 2015-11-25 Anställning. 1:e socia l- Enhetschef 
sekreterare. 72 A 1. Per-Martin Boklund 

P003 2015-12-04 Anställning. Verksamhetsut. Tf. IOF chef 
vecklare. 76A 1. Inga-Li ll Sjunnesson 

P003 2015-10-30 Anställning. Förstelärare. Skolchef 
11A6. Birgitte Dahlin 

P003 2015-12-19 Anställning. Studiehandledare. Administrativ chef 
14A5. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2015-12-29 Anställning. Förskollärare. Förskalechef 
17 A 2-5 Elisabeth Enoksson 

P003 2015-11-30 Anställning. Förskollärare. Förskalechef 
22 A 6-11. Ann 

Heidenberg Ekdahl 

P003 2015-10-30 Anstälning. Förskollärare. Förska lechef 
23A5. Berit Hjalmarsson 
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P003 2015-12-14 Anställning. Grundskol lärare. Rektor 
26A4. Lotta Holte 

P003 2015-11-12 Anställning. Musiklärare. Kulturskalechef 
31A 1. Anna Johansson 

P003 2015-11-13 Anställning. Lärare Sv A. Rektor 
34A7. Susanne Kaczmarek 

P003 2015-12-21 Anställning. studiehand ledare. Administrativ chef 
13A 1. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2016-01-04 Anställning. Förskollärare. Färskolechef 
23A 1. Ann 

Heidenberg Ekdahl 

P003 2016-01-04 Anställning. Lärare 1-7. Rektor 
25A 1. TonyHolmer 

P003 2016-01-11 Anställning. Integrations- Enhetschef 
handläggare. 51 A 1. Tina Olofsson 

P003 2016-01-04 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
20A 1. Anne Hallenborg 

P003 2016-01-08 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
48A1. Asa Mäller 

P003 2016-01-12 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
26A 1. Karin Holmgren 

P003 2015-12-16 Anställning. Demens- Enhetschef 
sjuksköterska, Distrikts- Zenita Böcker 
sjuksköterska. 7 A 1-4. 

P003 2016-01-04 Anställning. Lärare. Rektor 
25A2. Tony Holmer 

P003 2016-01-12 Anställning. Lärare. Rektor 
33A 1. Susanne Kaczmarek 

Underskrift 

2016-01-25 
lUnders~~ Datum 

Namnförtydligande 

Anne-Lie Björklund, assistent 
\ 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000014/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

 
Informationsärenden kommunstyrelsen 2016-02-03 
 
 
A) Konsekvensanalys av budgetdirektiv för 2016 gällande Ungdomens hus i Förslöv. Skriftlig 
information från avdelningschef Sven-Inge Granlund på teknik och service. 
 
B) Information från Boverket om modell för översiktsplanearbetet. 
 
C) Åtgärdsvalsstudie på Köpmansgatan. Muntlig information från trafikingenjör Andreas Jans-
son och teknik och servicechef Ingemar Lundström. 
 
D) Extern finansiering under 2016. Muntlig information från utvecklingsstrateg Brita Jervidalo 
Jensen och kommunchef Katarina Pelin. 
 
E) Tankar om Dahlmanska tomten. Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande Bo 
Wendt.    
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum 2016-01-20 
  
Handläggare: Sven-Inge Granlund  

  
Vårt dnr: KS 000014/2016-900  
 
 
 

Konsekvensanalys av budgetdirektiv för 2016 gällande Ungdomens hus i 
Förslöv 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2015-09-23 beslut om budgetdirektiv för 2016. Ett av dessa direktiv 
omfattar ett besparingsuppdrag åt förvaltningen om 475 tkr rörande Musikskolan och Ungdomens 
hus (nedan kallad UH) i Förslöv.  
 
Budgetdirektivet pekar ut två specifika verksamheter där besparingen ska göras, Musikskolan och 
UH i Förslöv. Förvaltningen utgår ifrån att besparingen om de 475 tkr ska fördelas lika mellan de 
båda verksamheterna. Det vill säga 237,5 tkr på vardera verksamhet. Föreliggande dokument syftar 
till att konsekvensbeskriva den del av besparingen som avser UH inom verksamhetsområdet Teknik 
och service. 
 
Personalstyrkan på UH i Förslöv uppgår i dagsläget till 2,1 heltidstjänster fördelat på tre personer 
med 0,4, 0,8 och 0,9 i tjänstgöringsgrad, varav personen med 0,4 i tjänstgöringsgrad även innehar 
en 0,6 tjänst på Musikskolan. Utöver detta kompletteras personalstyrkan med person som uppbär 
timanställning två fredagar i månaden. För att UH över huvudtaget ska kunna genomföra en bespa-
ring om 237,5 tkr måste neddragningar ske inom personalstyrkan samt att en mindre del av bespa-
ringen finns inom budgeterade medel för verksamheter eller aktiviteter som UH brukar göra för 
besökarna.  
 
Genomförande 
Neddragning av personal kommer ha en direkt koppling till antalet timmar och dagar UH kan hålla 
öppet för besökarna. Utifrån besöksstatistiken för de senaste 5 – 6 åren kan det konstateras att UH i 
Förslöv har flest besökare på tisdagar, onsdagar och fredagar där besöksantalet har varit överlägset 
störst på fredagar. Under veckodagarna (mån – tors) är sannolikt behovet av att hålla öppet på kväl-
larna (efter 18.00 - 19.00) något mindre medan fredagskvällarna fram till 22.00 - 23.00 har många 
besökare. Utifrån besöksstatistiken och besökarnas behov bör det förslagsvis hållas öppet varje 
fredag samt ytterligare två vardagar. 
 
En verksamhet som ska bedrivas av två ordinarie personal plus några timanställningar i månaden 
får anses vara väldigt känslig för störningar. All frånvaro, både planerad och oförutsedd kan och 
kommer medföra att verksamheten får hållas stängd vissa dagar/perioder då den skulle varit öp-
pen.  
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Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning av besparingsuppdraget som angavs i budgetdi-
rektiven avseende UH följande: 

 Personalstyrkan måste minskas från 2,1 tjänster till 1,5 tjänster 
 Öppethållandet för verksamheten måste minskas från 5 till 3 dagar i veckan. 
 Stora svårigheter kan uppstå med bemanningen. Dels att behålla och eventuellt rekrytera 

personal men även att bemanna verksamheten i ”vardagen” när ordinarie personal är från-
varande. 

 Verksamheten kommer sannolikt att behövas hålla stängt (under planerad öppentid) då 
bemanningsfrågan inte kan eller hinner lösas vid oförutsedd frånvaro. 

 Svårighet kommer uppstå att skapa acceptabla arbetsscheman. 
 
Konsekvens 
Förvaltningen arbetar i nuläget med att planera och schemalägga verksamheten efter de nya förut-
sättningar som sparkravet om 237,5 tkr medför. Det finns inga färdiga förslag på nya öppettider 
eller schemaläggningar i skrivande stund. Klart står det dock att uppsägning av tjänst samt föränd-
ringar i tjänstgöringsgrader måste göras omgående. 
 
2016-01-20 
 
 
 
Sven-Inge Granlund 
Mark- och fritidschef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160105\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-01-27 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000010/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Beslutslogg daterad 2016-01-05  
 

Samråd har skett med: 
.. 
 

 
Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 
 
Sammanfattning 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.  
 

Förslag till beslut 
1. Beslutsloggen daterad 2016-01-05 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
Båstad den 27 januari 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2016 
 
 

* 1 – Förvaltningens status på ärendet. 
 
* 2 – Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt 

2016-01-05 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till teknik och servie 
§ 28, KS 2012-01-11 
OVK-besiktningar och ven-
tilationsanläggningar 

85/12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående. 

Teknik- och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med teknik och 
service. 
Information på   
KS 2014-03-12. 
Information på KS au 2015-
02-25 

Ny inform-
ation feb-
ruari 2016 

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

1974/14 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 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärende kommer till KS au 
oktober/KS november 
2015 

Våren 
2016 

§ 87, KS 2015-03-11 
Uppdatering av bidrags-
normer för föreningar 

312/ 
2015 

Ärendet remitteras till förvaltningen. Nya bidragsnormer ska vara klara för 
beslut senast 25 nov 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Bidragsnormerna ska vara färdiga att 
börja gälla från 1 januari 2017. 

Teknik och 
service 

Hos teknik och service för 
handläggning. 

Färdiga att 
gälla från 
170101 

§ 94, KS 2015-03-11 
Utredning – ev. nytt re-
ningsverk i Båstads kom-
mun 

383/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning och kostnadsberäkning 
av ett nytt reningsverk inom kommunens gränser. 

Projektingen-
jören (Fredrik 
J) 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
Diskussion KS au 150930 - 
Uppdraget kvarstår. 

Första 
halvåret 
2016 
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§ 121, KS 2015-04-15 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/20
15 

Förvaltningen ges i uppdrag att utforma förslag till policy för mat och mål-
tider i kommunen. Förslaget till policy ska vara klart att antas av kommun-
fullmäktige den 25 november 2015. 
 
Beslut KS 2015-10-14 om ny tidsplan: Policy för mat och måltider ska vara 
färdiga att börja gälla från 1 januari 2017 

Teknik- och 
servcice 

Handläggs på teknik och ser-
vice.  
 

KF juni 
2016 

§ 219, KS 2015-09-09 
Budgetdirektiv inför bud-
get 2016 
 

001096/20
15 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med uppdaterade 
underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet ”Re-
investering fastighetsbestånd”. Av planerna ska framgå vilka åtgärder som 
är planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överens-
stämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetar-
na. 2.Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och återkomma med en uppda-
terad investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet ”Re-
investering asfaltsbeläggning” ska användas för de vägar och gator som 
kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är 
planerade för åren 2016-2018 och till vilken kostnad samt överensstämma 
med det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. 

Teknik och 
Service 

Informationspunkt på KS 
160113 

KS 160113 

 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

510/12 En handlingsplan ska arbetas fram i enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR-deklarationen. Handlingplanen ska vara beslutad av KS senast mars 
2014.  
 
 
 

HR chefen HR-avdelningen arbetar med 
att samordna jämställdhets-
arbetet (CEMR-
deklarationen) med andra 
verksamhetsutvecklande 
processer såsom kommunens 
chefsutvecklingsprogram 
samt nya målstruktur.  
 
Anna Höckert och Marianne 
Malm informerade KS 2014-
12-03 om detta. 
 
Information KS 
2015-06-10 
 

Mars 2016 

§ 106, KS 2015-04-15 
Miljöanalyser inför poli-
tiskt beslut i ärenden 

000255/ 
2015 

Uppdaterad anvisning för tjänsteskrivelser tillämpas under ett år, därefter 
görs en utvärdering 

Kommunkans-
liet 

Tjänsteskrivelsen är uppda-
terad 2015-07-01 

Utvärde-
ring 2016-
07-01 
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§ 113, KS 2015-04-15 
Svar på motion ang. ”Vita 
jobb” 

001868/2
013 

Ärendet utgår från KS 2015-04-15. Ska återkomma för beslut när juridiken 
kring möjligheterna att bifalla motionen klargjorts. 

Upphandlaren Svenskt näringsliv har över-
klagat till konkurrensverket.  
Besked väntas april 2016 

Prel. första 
halvåret 
2016 

§ 142, KS 2015-05-13 
Utredning – fattat beslut att 
stoppa ombyggnation av 
JV9 

582/ 
2015 

En utredning ska göras som besvarar frågorna i det väckta ärendet. Utred-
ningen ska göras av en utomstående konsult. 

Kommun-
juristen 

Pågår. Våren 
2016 

§ 237, KS 2015-09-09 
Hemmeslöv 10:10 mfl. (He-
den) – uppdrag till förvalt-
ningen 

001145/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att komma in med kalkyl på kvadratmeterpris 
för tomterna samt regler för tomtförsäljningarna 

Kommunled-
ningskontoret 

Exploateringsingenjören 
handlägger. 

Våren 
2016 

§ 266, KS 2015-10-14 
Utvärdering av handlings-
planer 

001355/ 
2015 

Inför KS sammanträde i december får förvaltningen i uppdrag att göra en 
sammanställning av: 
A) Programmens handlingsplaner, B) En utvärdering av hur man arbetar 
med handlingsplanerna inom resepektive verksamhet., C) En utvärdering 
om uppnådd effekt D) Förslag till plan för revidering av handlingsplanerna 
inför 2016 för att uppnå programmens intentioner. 

Verksamhets-
utvecklaren 

Verksamhetsutvecklaren 
handlägger 

Samman-
ställning 
över pro-
grammens 
handlings-
planer 
presente-
ras vid KS 
au 160330 

 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

Uppdrag till Bildning och arbete 
 
 
 
 

     

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsskydd 
§ 61, KS 2015-02-11 
Utredning om sänkta in-
satstider vid akut sjuk-
domstillstånd 

781/14 Ärendet remitteras till vård- och omsorgsnämnden, gällande delen som 
berör hemvårdspersonalens medverkan, för att utreda hur detta påverkar 
vård- och omsorgstagarna och hemvårdspersonalens arbetsmiljö. Vård och 
omsorgsnämnden har avslagit delen som påverkar vård och omsorgsar-
betsmiljö. 

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till Samhällsbyggnad 
§ 95, KS 2015-03-11 
Bostadsförsörjningpro-
gram för Båstads kommun 

384/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till bostadsförsörjning-
program för kommunen. 
 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Ute på remiss hos de politiska 
partierna samt de kommu-
nala råden. 

Till KS au 
den 20 
januari 
2016 för 
beslut 

§ 98, KS 2015-03-11 
Planläggning av Lind-
ströms backe i Västra 
Karup 

478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen.  
 
Vilande i avaktan på av-
veckling av vattentäkten.   

Osäkert 

§ 230, KS 2015-11-18 
Inriktningsdokument för 
Förslövs utveckling 

1467/15 Förvaltning ges uppdrag att upprätta ett Inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. samt uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för cen-
trala Förslövs utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för kommunstyrelsen. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Uppdrags-
beskriv-
ning till KS 
160113 

§ 127, KS 2015-04-15 
Inriktningsdokument för 
Båstads utveckling 

496/15 Enligt beslut i SK 150114 ska ett planprogram för Båstad centralort upprät-
tas. Uppdraget ersätter tidigare givna övergripande uppdrag som berört 
utvecklingen av Båstad centralort. Samtidigt gavs Samhällsbyggnad i upp-
drag att återkomma med en närmare beskrivning av erforderlig specialist-
kompetens, kostnader för konsultstöd samt finansiering av uppdraget i 
övrigt. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

Beslut från KS 2015-11-18 att 
inriktningsdokumentet för 
Båstads tätort ställs ut för 
samråd med allmänheten 
fram till 2016-02-29. 

Våren 
2016 

§ 227, KS 2015-11-18 
Grönstråk Malenskogen – 
Skummeslövsstrands na-
turreservat 

1468/15 Kommunens tjänstemän ges i uppdrag att utreda placering, finansiering och 
utförande av ett grönstråk mellan Båstads motionsslinga och Skum-
meslövsstrands Naturreservat. 

Samhälls-
byggnadsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2016 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 269, KS 2015-10-14 
Korttidsplatser i Båstads 
kommun 

001358/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda lokaler för korttidsplatser i Båstads 
kommun. Ärendet ska med till KS senast januari 2016. 

Vård- och 
omsorg 

Till VN i januari 2016 KS feb 
2016 

§ 268, KS 2015-10-14 
Avveckling av LOV (lagen 
om valfrihet) i Båstads 
kommun 

001357/ 
2015 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för LOV i Båstads 
kommun 

Vård- och 
omsorgsche-
fen 

För handläggning hos vård 
och omsorg 

Våren 
2016 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 

 Uppdrag till nämnderna 
§ 82 – KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

1747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 

Myndighets-
nämnden 

På remiss hos myndighets-
nämnden 

Våren 
2016 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160127\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-01-26 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000652/2014 – 315 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson (samhällsbyggnad) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Beslut om ny översiktsplan 2013-06-26, KS 318/12-315. 
2. Beslut om program för översiktsplan 2014-02-26, KS 207/14-315.  
 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén översiktsplanerare, Lisa Rönnberg samhällsbyggnadschef  
 

 
Modell för översiktsplaneprocessen  
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun är en av pilotkommunerna i Boverkets arbete med att utveckla en modell för 
effektivare arbete med översiktsplanerna i Sveriges kommuner. Modellen kommer även ta 
fram en process för rullande översiktsplanering. Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrel-
sen tillsätter arbetsgrupper med politiker och tjänstemän för översiktsplanens olika arbetsom-
råden samt godkänner planeringsunderlag. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen i enlig-
het med Plan- och bygglagen. Målet för ÖP processen bör vara antagen plan innan innevarande 
mandatperiod är slut. Samhällsbyggnad föreslår att en mer detaljerad projektplan för att nå det 
föreslagna målet tas fram under våren med redovisning till Kommunfullmäktige i maj 2016.  
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnad fick i uppdrag av Kommunfullmäktige, den 16 december 2015, att ta fram ett 
förslag till en effektivare modell för processen för arbetet med översiktsplanen och att åter-
rapportera till Kommunfullmäktiges möte i januari 2016. På grund av juluppehållet tas skrivel-
sen upp i februari 2016. I uppdraget efterfrågas förslag på handläggnings-, och beslutsnivåer 
samt ungefärliga tidsangivelser för arbetet med översiktsplanen. 
 
Aktuellt 
Kommunen har blivit inbjuden av Boverket att medverka som pilotkommun i deras arbete med 
att utveckla en modell för hur arbetet med översiktsplanen (ÖP) kan effektiviseras och bli mer 
enhetligt i de svenska kommunerna. Tydliga och mer användbara planer eftersträvas. I dag 
finns det stora variationer på hur kommunerna arbetar och hur resultatet ser ut. 
 
Inom pilotprojektet kommer även översiktsplanen att utvecklas till en rullande process för att 
underlätta arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell. En rullande översiktsplan innebär att 
förändringar görs i översiktsplanen vid varje tillfälle ett strategiskt dokument förändrar förut-
sättningarna för den översiktliga planeringen. De delar av översiktsplanen som påverkas antas 
av Kommunstyrelsen och därefter i Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnad ser pilotprojektet 
som en mycket god möjlighet att ta del av erfarenheter från andra kommuner, men också mer 
direkt ta del av den expertis som finns på Boverket.  
 
Förslaget från Boverket är att en ÖP ska vara kort och koncis med fokus på ställningstaganden. 
Planen koncentreras på fysisk planering och skall vara tvärsektoriell genom att väga olika all-
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männa intressen mot varandra. Planen ska ta upp tre aspekter; Utvecklingsstrategi redovisar 
de viktigaste strategierna för att uppnå kommunens mål gällande den fysiska planeringen, 
Hänsyn prioriterar områden som särskilt bör tas hänsyn till vid t.ex. detaljplanering och bygg-
lovsgivning, Användning visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i hela 
kommunen.  
 
Oavsett arbetsmetod så styr resultatet av kommunens pågående visionsarbete inriktningen av 
de utvecklingsstrategier som är centrala för vidare arbete med den fysiska planeringen. Vis-
ionsarbetet ersätter behovet av att arbeta fram ett program för översiktsplanen. Enligt regle-
mentet för Kommunstyrelsen ska Kommunstyrelsen ”arbeta med strategiska utvecklingsfrågor 
på kort och lång sikt av betydelse för kommunen”. Därför föreslås att Kommunstyrelsen tillsät-
ter arbetsgrupper med politiker och tjänstemän för planens olika arbetsområden samt god-
känner planeringsunderlag. Kommunfullmäktige antar i enlighet med Plan- och bygglagen 
(3kap. 19§) översiktsplanen. 
 
Det är i dagsläget svårt att ta fram en detaljerad projektplan med budget, tidsplan och förslag 
till uppföljning då översiktsplanen är beroende av visionsarbetet, budgetarbetet för kom-
mande år samt hur ÖP modellen utvecklas.  
 
Målet för ÖP processen bör vara antagen plan innan innevarande mandatperiod är slut. Sam-
hällsbyggnad föreslår att en mer detaljerad projektplan för att nå det föreslagna målet tas fram 
under våren med redovisning till Kommunfullmäktige i maj 2016.  
 
För att arbetet ska kunna påbörjas redan nu kommer en genomgång av befintlig översiktsplan 
göras och fokus i arbetet blir att arbeta med planeringsunderlag till hänsynsavsnittet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Avsluta uppdraget om ny översiktsplan från 2013-06-26 (KS318/14-315) 
samt avsluta uppdraget om program för översiktsplan från 2014-02-26 (KS207/14-315). 
 
2. Förvaltningen får uppdraget att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun som följer 
Boverkets modell och lämpar sig för framtida rullande översiktsplanearbete. 
 
3. Samhällsbyggnad redovisar en projektbeskrivning för översiktsplanen i maj 2016 som byg-
ger på att Kommunstyrelsen tillsätter arbetsgrupper med politiker och tjänstemän för planens 
olika arbetsområden samt godkänner planeringsunderlag.  Kommunfullmäktige antar i enlig-
het med lagstiftning översiktsplanen.     
 
 
 
Båstad 2016-01-26 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kom m unstyreisen 
Kommunfullmäktige 

KS 
KF 

§ 168 
§ 114 

2013-06-12 
2013-06-26 

dnr. KS 318/12-315 

Båstads kommuns översiktsplan 

19 
15 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den 28 mars 2012 beslut om att 
aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget 
till aktualisering ska enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast 
augusti 2014. I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från bered
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhälls
byggnad. Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens 
sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens ak
tualitet. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen behöver göra en översyn av 
översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 § PBL. Varför en 
aktualisering ej kan bli aktuell utan att en ny översiktsplan behöver tas fram. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell och ordförande i bered
ningen för tillväxt och samhällsbyggnad Claes Sundin, daterad 2013-05-22, 
bilaga. 

Föredragande Kristina Bell och Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 

Yttrande Torgny Brenton (KD) yttrar sig. 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

KF 2013-06-26 

Beslut 

Utskott/presidium 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översikts
plan. 

Kristina Bell föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översikts
plan. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kom m unstyreisen 
Kommunfullmäktige 

KS 
KF 

§ 39 
§ 26 

2014-02-12 
2014-02-26 

dnr. KS 207/14-315 

Uppdragsbeskrivning-Program för ny översiktsplan 

16 
19 

Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny 
kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs 
2008. Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl 
innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommun
fullmäktige beslutade om i mars 2012 sågs över efter Länsstyrelsens samman
fattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översikts
planens aktualitet som slutligen inkom februari 2013. Det ansågs inte möjligt 
att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualiseringsprocessen och kom
munfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja 
arbetet med en ny översiktsplan istället. 

Underlag till beslutet 

Yrkande 

Förslag till beslut 

KF 2014-02-26 
Beslut 

Utskott/presidium 

Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och sam
hällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifie
ras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen 
för utvecklingen av kommunen. I programmet presenteras den politiska inrikt
ningen för översiktsplanen. 

Skrivelse från fullmäktigeordförande Benkt Ragnarsson och berednings
ordförande Claes Sundin, bilaga. 

Thomas Andersson (FP): Bifall till beredningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till översiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett 
program för ny översiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160127\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-02-03 
Handläggare: Olof Selldén 
Dnr: KS 000141/2016 – 300 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson (samhällsbyggnad) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bostadsmarknadsenkät 2016 från Boverket  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Bostadsmarknadsenkät 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boverket, i samarbete med Länsstyrelserna, genomför varje år en bostadsmarknadsenkät med 
syfte att skapa en bild av och ha en kontinuerlig uppföljning av bostadsmarknaden i Sverige. 
Genom analys av svaren kan de spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen 
på bostadsmarknaden. Svaren från enkäten kan ingå i underlag för politiska beslut på nationell, 
regional och kommunal nivå.  
 

Aktuellt 
Enkätsvaren baseras på statistik som finns inom de olika verksamhetsområdena och tjänste-
männens bedömningar. I enkäten finns ett antal frågor som inte enbart bygger på statistik och 
där tjänstemännen behöver politiskt stöd och har därför sedan 2014 års enkät fört upp svaren 
för politiskt beslut.  
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Anta svaren i Bostadsmarknadsenkäten 2016 såsom sina. 
 
2. Anmoda förvaltningen att slutföra enkäten och returnera till Boverket.    
 
 
 
Båstad 2016-02-03 
 
 
Olof Selldén 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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Dina svar 
 
 
 
1. Handläggaruppgifter - Namn Robert Falk 
1. Handläggaruppgifter - E-post robert.falk@bastadhem.se 
1. Handläggaruppgifter - Telefon 043175034 
2. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - I 
kommunen som helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

2. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - 
På centralorten, i innerstan 

Obalans - underskott på bostäder 

2. Hur bedömer ni för närvarande 
kommunens bostadsmarknadsläge? - I 
kommunens övriga delar 

Obalans - underskott på bostäder 

3. Beskriv bostadsmarknadsläget i 
kommunen närmare. 

Båstads kommun har en större andel villaboende än 
genomsnittskommunen. Andelen fritidshus är 
oproportionellt stor. Det allmännyttiga 
bostadsföretaget har ett betydande antal av de 
hyresrätter som finns i kommunen. 

4. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om fem år? - I kommunen som 
helhet 

Obalans - underskott på bostäder 

4. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om fem år? - På centralorten, i 
innerstan 

Obalans - underskott på bostäder 

4. Hur bedömer ni att kommunens 
bostadsmarknadsläge kommer att se 
ut om fem år? - I kommunens övriga 
delar 

Obalans - underskott på bostäder 

5. Bedömer ni att det kommer att 
behövas fler bostäder under de 
kommande fem åren än vad som finns 
i dagens bestånd? 

Ja 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 1 rk 
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bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Hyresrätt 
6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Hyresrätt 

2 rk 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Hyresrätt 

3 rk 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Hyresrätt 

4 rk 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Bostadsrätt 

1 rk 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Bostadsrätt 

2 rk 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Bostadsrätt 

3 rk 

6. Vilka typer och storlekar av bostäder 
bedömer ni behöver tillkomma under 
de kommande fem åren? (Det är 
möjligt att ange flera svarsalternativ) - 
Om annat vilken typ: 

Vård och omsorgslägenheter, särskilt avseende 
demensvård. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

7. Lämna gärna synpunkter på 
enkätens utformning och frågornas 
formulering så att vi kan förbättra 
enkäten till nästa år. 

Inget svar 

8. Är du klar med enkätdelen? JA 
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9. Handläggaruppgifter - Namn Robert Falk 
9. Handläggaruppgifter - E-post robert.falk@bastad.se 
9. Handläggaruppgifter - Telefon 043175034 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Hyresrätter - Privata 
hyresvärdar - Förväntat påbörjande 
2016 

80 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2016 

16 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Kooperativ hyresrätt 
- Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Bostadsrätt - 
Förväntat påbörjande 2016 

49 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus -Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus -Annan - Förväntat 

0 
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påbörjande 2016 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Flerbostadshus - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Hyresrätt - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Bostadsrätt - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Eget ägande - Förväntat 
påbörjande 2016 
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10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Annan - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Småhus - Nettotillskott 
genom ändring av byggnad - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 0 
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kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Hyresrätter - 
Privata hyresvärdar - Förväntat 
påbörjande 2016 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Ungdomsbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Hyresrätter - Privata 
hyresvärdar - Förväntat påbörjande 
2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 0 
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kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2016 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Stiftelser - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Studentbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnader - Förväntat påbörjande 
2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - 
Hyresrätter - Privata hyresvärdar - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - 
Hyresrätter - Allmännyttan - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 
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10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - Kommun - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - Annan - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Särskilda boenden för äldre - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Hyresrätter - Privata 
hyresvärdar - Förväntat påbörjande 
2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Kooperativ hyresrätt - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 0 
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kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2016 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Seniorbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Hyresrätter - 
Privata hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2016 

45 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Kooperativ 
hyresrätt - Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 

0 
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påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Bostadsrätt - 
Förväntat påbörjande 2016 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Kommun - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Trygghetsbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning -  Hyresrätter - 
Privata hyresvärdar - Förväntat 
påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Hyresrätter - 
 Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 0 
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kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Kommun eller 
landsting - Förväntat påbörjande 2016 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Annan - 
Förväntat påbörjande 2016 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Nettotillskott 
genom ändring av byggnad - Förväntat 
påbörjande 2016 

11 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Hyresrätter - Privata 
hyresvärdar - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Kooperativ hyresrätt 

0 
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- Förväntat påbörjande 2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus - Bostadsrätt - 
Förväntat påbörjande 2017 

40 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus -Ägarlägenheter - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Flerbostadshus -Annan - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Flerbostadshus - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Hyresrätt - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Bostadsrätt - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 

78 
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påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Eget ägande - Förväntat 
påbörjande 2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Småhus - Annan - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Småhus - Nettotillskott 
genom ändring av byggnad - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Hyresrätter - 
Privata hyresvärdar - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 

0 
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hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Ungdomsbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Ungdomsbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Hyresrätter - Privata 
hyresvärdar - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Stiftelser - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Studentbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 

0 
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marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Studentbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnader - Förväntat påbörjande 
2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - 
Hyresrätter - Privata hyresvärdar - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - 
Hyresrätter - Allmännyttan - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - Kommun - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Särskilda boende för äldre - Annan - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Särskilda boenden för äldre - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 

0 
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hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Hyresrätter - Privata 
hyresvärdar - Förväntat påbörjande 
2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Kooperativ hyresrätt - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Bostadsrätter - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Seniorbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Seniorbostäder - 
Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 

0 
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marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Hyresrätter - 
Privata hyresrätter - Förväntat 
påbörjande 2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Hyresrätter - 
Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Kooperativ 
hyresrätt - Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Bostadsrätt - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Kommun - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Trygghetsbostäder - Annan - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Trygghetsbostäder - 

0 
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Nettotillskott genom ändring av 
byggnad - Förväntat påbörjande 2017 
10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning -  Hyresrätter - 
Privata hyresvärdar - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Hyresrätter - 
 Allmännyttan - Förväntat påbörjande 
2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Kommun eller 
landsting - Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Nybyggnad 
Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Annan - 
Förväntat påbörjande 2017 

0 

10. Fördela antalet bostäder som enligt 
kommunens bedömning kommer att 
påbörjas under år 2016 och 2017 med 
hänsyn till planläge, projektering och 
marknadsförutsättningar. - Ändring av 
byggnad Bostäder för personer med 
funktionsnedsättning - Nettotillskott 
genom ändring av byggnad - Förväntat 
påbörjande 2017 

0 

Här finns möjlighet att lämna en Inget svar 
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kommentar: 
11. Hur många av de bostäder som 
förväntas påbörjas under år 2016 finns 
på mark med tomträtt? - 
Flerbostadshus; antal bostäder: 

0 

11. Hur många av de bostäder som 
förväntas påbörjas under år 2016 finns 
på mark med tomträtt? - Småhus; antal 
bostäder: 

0 

12. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Höga produktionskostnader 

12. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Brist på detaljplan på attraktiv mark 

12. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? 

Annan orsak 

12. Ange de tre främsta faktorerna som 
för närvarande begränsar 
bostadsbyggandet i kommunen? - Om 
annan orsak; ange vilken: 

Gamla begränsande detaljplaner 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

13. Lämna gärna synpunkter på 
enkätens utformning och frågornas 
formulering så att vi kan förbättra 
enkäten till nästa år. 

Inget svar 

14. Är du klar med enkätdelen? JA 
15. Handläggaruppgifter - Namn Robert Falk 
15. Handläggaruppgifter - E-post robert.falk@bastadhem.se 
15. Handläggaruppgifter - Telefon 043175034 
16. Finns det något allmännyttigt 
bostadsföretag i kommunen? 

Ja, kommunalt bostadsaktiebolag. 

17. Hur många allmännyttiga bolag 
finns det i kommunen? - Kommunalt 
bostadsaktiebolag, antal bolag: 

1 

18a. Finns det ägardirektiv till det 
kommunala bostadsbolaget? 

Ja 

18b. Om ja, ange vilket år 
ägardirektivet antogs. 

2014 

19. Vilket avkastningskrav gäller enligt 
ägardirektivet för bolaget? 

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva 
efter en genomsnittlig direktavkastning motsvarande 
4%. Direktavkastningen definieras som 
bruttovinsten/marknadsvärdet av fastigheterna. 

20a. Har det skett någon förändring i Ja 
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allmännyttans bestånd under 2015 
genom nybyggnad, ändring av 
byggnad, inköp, försäljning och 
rivning? 
20b. Förändring i allmännyttans 
bestånd under 2015 genom 
nybyggnad, ändring av byggnad, 
inköp, försäljning och rivning: - Rivna 
bostäder, antal: 

12 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

21. Vem köpte lägenheterna? Inget svar 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

22. Vilka var motiven bakom besluten 
att sälja? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

23. Finns det beslut om försäljning av 
någon del av det allmännyttiga 
bostadsföretagets bestånd 2016? 

Ja 

23. Finns det beslut om försäljning av 
någon del av det allmännyttiga 
bostadsföretagets bestånd 2016? - Om 
ja, ange antal bostäder: 

1 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

24. Till vilken köpare är det troligt att 
bostäderna kommer att säljas? - Vet ej 
vilken köpare bostäderna kommer att 
säljas till, ca antal bostäder: 

1 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

25. Hur många outhyrda lägenheter 
fanns det i allmännyttiga 
bostadsföretag i kommunen 1 januari 
2016? - Ange antal outhyrda 
lägenheter. 

0 

26. Är de outhyrda lägenheter i 
allmännyttan ett problem? 

Nej 

Här finns möjlighet till att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

27. Vad är orsaken till att de 
uthyrningsbara bostäderna inte är 
uthyrda? 

Inget svar 
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28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2016 - Före 1940 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2017 - Före 1940 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2016 - 1940- eller 
1950-talet 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2017 - 1940- eller 
1950-talet 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2016 - 1960- och 
1970-talet 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2017 - 1960- och 
1970-talet 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2016 - 1980-talet 
och senare 

0 

28. Kan det bli aktuellt att riva bostäder 
2016-2017? Ange antalet bostäder 
fördelat på byggår. - 2017 - 1980-talet 
och senare 

0 

29. Vad är orsaken till att ni planerar 
att riva bostäder? 

Inget svar 

30. Lämna gärna synpunkter på 
enkätens utformning och frågornas 
formulering så att vi kan förbättra 
enkäten till nästa år. 

Inget svar 

31. Är du klar med enkätdelen? JA 
32. Handläggaruppgifter - Namn Olof Selldén 
32. Handläggaruppgifter - E-post olof.sellden@bastad.se 
32. Handläggaruppgifter - Telefon 043177731 
33a. Har kommunfullmäktige antagit 
riktlinjer för bostadsförsörjningen? 

Ja 

33b. När antog kommunfullmäktige 
senast riktlinjer för 
bostadsförsörjningen? - Ange år: 

2003 
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34. I vilket dokument finns riktlinjerna 
för bostadsförsörjningen? 

I ett särskilt program för bostadsfrågor (i ett separat 
dokument eller liknande). 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Nytt bostadsförsörjningsprogram väntas att bli 
antaget våren 2016. 

35. Vilka mål för bostadsförsörjningen 
har kommunen angett i sina riktlinjer? 

Målet för bostadsförsörjningen i riktlinjerna från 2003 
redovisas ej. 

36. Samverkar flera förvaltningar i 
planeringen för bostadsförsörjningen? 

Ja 

37. Hur samverkar förvaltningarna 
kring planeringen för 
bostadsförsörjningen? 

Arbetet utförs av en grupp handläggare från olika 
förvaltningar. 

37. Hur samverkar förvaltningarna 
kring planeringen för 
bostadsförsörjningen? 

Arbetet utförs av en grupp förvaltningschefer (och 
eventuellt handläggare). 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

38a. Samverkar er kommun med andra 
kommuner i planeringen för 
bostadsförjning? 

Nej 

38b. Om ja, vilken typ av samverkan: Inget svar 
38c. Om ja, vilka samverkar 
kommunerna med: 

Inget svar 

39. Vilken service får de som söker 
bostad i kommunen? 

Det allmännyttiga bostadsföretaget har en egen kö. 

39. Vilken service får de som söker 
bostad i kommunen? 

Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin 
webbplats. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

40. Finns det någon form av 
förturssystem för att få en bostad inom 
kommunen? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

41. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2015? 

Personer med andra förtursgrunder, nämligen: 

41. Vilka har fått förtur i er kommun 
under 2015? - Om andra 
förtursgrunder, ange vilka: 

Båstadshems egna kunder som pga sjukdom eller 
tex skillsmässa fått ändrade boendeförhållande. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

42. Använder kommunen kommunala 
hyresgarantier? 

Nej 

43. På vilket sätt använder kommunen 
garantierna? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en Inget svar 
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kommentar: 
44. Har kommunen för avsikt att 
använda sig av kommunala 
hyresgarantier i framtiden? 

Nej 

44. Har kommunen för avsikt att 
använda sig av kommunala 
hyresgarantier i framtiden? - Vad 
behöver förändras för att er kommun 
ska börja använda sig av kommunala 
hyresgarantier? 

Mer fördelaktiga ersättningar. 

45. Äger kommunen någon mark som 
är lämplig för bostadsbyggande? 

Ja 

46. Planerar kommunen att köpa mark 
som är lämplig för bostadsbyggande? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

47. Har kommunen antagna riktlinjer 
för markanvisning enligt lag 
(2014:899)? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

48. Vad innefattas i dessa riktlinjer? Inget svar 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

49. Hur sker värderingen av mark? Värderingen görs av oberoende extern värderare. 
49. Hur sker värderingen av mark? Värderingen görs av kommunal personal. 
49. Hur sker värderingen av mark? Värderingen görs baserad på tidigare års 

försäljningar/praxis. 
49. Hur sker värderingen av mark? Värderingen görs baserad på 

självkostnadspris/projektkostad/exploateringskalkyl 
etc. 

49. Hur sker värderingen av mark? Känt marknadspris. 
49. Hur sker värderingen av mark? Förhandling 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

50. Har kommunen under de senaste 
två åren styrt upplåtelseformen i 
samband med markanvising? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

51. Hur har kommunen valt ut den 
byggherre som får markanvisningen 
de senaste två åren? 

Direktanvisning (inklusive att mark tilldelas byggherre 
efter intresseanmälan eller på förfrågan/efterfrågan). 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

52. Hur stor andel av den kommunala Aldrig 
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mark som anvisades byggherrar för 
bostadsbebyggelse uppläts med 
tomträtt under 2015. 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

53. Finns det tomtkö i er kommun? Ja 
54. Hur många hushåll stod i tomtkö 1 
januari 2016? - Antal hushåll: 

170 

55. Hur många tomter fördelades 
under 2015? - Antal tomter: 

2 

56. Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 
formuleringen av frågorna så att vi kan 
förbättra enkäten till nästa år. 

Inget svar 

57. Är du klar med enkätdelen? JA 
58. Handläggaruppgifter - Namn Olof Selldén 
58. Handläggaruppgifter - E-post olof.sellden@bastad.se 
58. Handläggaruppgifter - Telefon 043177731 
59. Hur bedömer ni läget för ungdomar 
på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

För få små bostäder, för få hyresrätter. 

60. Vad beror underskottet på bostäder 
för ungdomar på? 

Lediga bostäder är för stora för de flesta 
ungdomshushåll. 

60. Vad beror underskottet på bostäder 
för ungdomar på? 

Lediga små bostäder är för dyra för ungdomar. 

60. Vad beror underskottet på bostäder 
för ungdomar på? 

Det finns för få små lediga bostäder. 

60. Vad beror underskottet på bostäder 
för ungdomar på? 

Det finns generellt få lediga bostäder. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

61. Pågår det insatser i kommunen 
som underlättar för ungdomar att 
skaffa egen bostad? 

Ja 

62. Vad gör kommunen för att 
underlätta för ungdomar att skaffa en 
egen bostad? 

Generell satsning på bostadsbyggande som även 
gynnar ungdomar. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Kommunen satsar på att bredda bostadsbeståndet 
och gynna singelhushåll och mindre hushåll (t.ex. 
ungdomar) genom att ta fram detaljplaner som tillåter 
flerbostadshus. 

63. Finns det några särskilda 
ungdomsbostäder i kommunen? 

Nej 

64. Hur bedömer ni läget för studenter 
på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder. 
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Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Situationen har förändrats i takt med ökat 
flyktingmottagande. 

65. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Det finns för få små lägenheter. 

65. Vad tror ni att underskottet på 
bostäder för studenter beror på? 

Det finns generellt få lediga bostäder. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

66. Finns det särskilda 
studentbostäder i kommunen? 

Ja 

66. Finns det särskilda 
studentbostäder i kommunen? - Om ja, 
ange antal bostäder: 

30 

67. Är många av studentbostäderna 
lediga? 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

68. Hur bedömer ni läget för nyanlända 
på bostadsmarknaden? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

69. Vad beror underskottet på bostäder 
för nyanlända personer på? 

Underskott på hyreslägenheter. 

69. Vad beror underskottet på bostäder 
för nyanlända personer på? 

Underskott på stora lägenheter. 

69. Vad beror underskottet på bostäder 
för nyanlända personer på? 

Underskott på små lägenheter. 

69. Vad beror underskottet på bostäder 
för nyanlända personer på? 

Underskott på lägenheter med rimlig hyresnivå. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

70. Hur arbetar kommunen med 
bostadsförsörjningen för nyanlända 
som själva bosatt sig i kommunen? 

Kommunen särskiljer inte nyanlända som enskild 
grupp. 

71. Hur arbetar ni för att säkerställa att 
det finns bostäder för anvisade* 
nyanlända personer? 

Kommunen har ett regelbundet samarbete med det 
allmännyttiga bostadsföretaget. 

71. Hur arbetar ni för att säkerställa att 
det finns bostäder för anvisade* 
nyanlända personer? 

Kommunen har ett regelbundet samarbete med 
privata fastighetsägare. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

72. Hyr kommunen ut lägenheter med 
tillsyn och särskilda villkor eller regler 
i andra hand till personer som inte 

Ja 
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blivit godkända på den ordinarie 
bostadsmarknaden? 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

73. Hur många andrahandslägenheter 
med särskilda villkor hade kommunen 
den 1 januari 2016? 

15 

74. Direktäger kommuen bostäder t.ex. 
i form av bostadsrätter eller småhus? 

Ja 

74. Direktäger kommuen bostäder t.ex. 
i form av bostadsrätter eller småhus? - 
Om ja, ange antal bostäder: 

10 

75. Hur arbetar kommunen för att 
motverka eller avhjälpa hemlöshet? 

Nej, inga andra metoder. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

76. Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 
formuleringen av frågorna så att vi kan 
förbättra enkäten till nästa år. 

Inget svar 

77. Är du klar med enkätdelen? JA 
78. Handläggaruppgifter - Namn Margareta Hammarberg 
78. Handläggaruppgifter - E-post margareta.hammarberg@bastad.se 
78. Handläggaruppgifter - Telefon 043177000 
79. Hur bedömer ni för närvarande 
utbudet av särskilt boende för äldre? 

Obalans på bostadsmarknaden - Underskott på 
bostäder. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

80. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara täckt... 
- ... om 2 år? 

Nej 

80. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara täckt... 
- ... om 5 år? 

Nej 

80. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för äldre att vara täckt... 
- Om nej, ange varför: 

För litet utbud för att täcka kommande behov, 
kommunen bygger bla trygghetsboende men befarar 
att antalet platser ej kommer att räcka. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

81. Finns det seniorbostäder i 
kommunen? 

Nej 

82. Fanns det outhyrda/osålda 
seniorbostäder i kommunen 1 januari 
2016? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en Inget svar 
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kommentar: 
83. Finns det trygghetsbostäder i 
kommunen? 

Nej 

84. Fanns det outhyrda 
trygghetsbostäder i kommunen 1 
januari 2016? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

85. Hur är utbudet i kommunen av 
bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som behöver 
särskilt boende? 

Balans på bostadsmarknaden. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

86. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... - 
... om 2 år? 

Ja 

86. Kommer behovet av särskilda 
boendeformer för personer med 
funktionsnedsättning att vara täckt... - 
... om 5 år? 

Ja 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

87. Har flerbostadshusbeståndet 
tillgänglighetsinventerats? - Det 
kommunala flerbostadshusbeståndet 

Ja, helt 

87. Har flerbostadshusbeståndet 
tillgänglighetsinventerats? - Det 
privata flerbostadsbeståndet 

Nej 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

88. Vilket år gjordes den senaste 
inventeringen i det kommunala 
flerbostadshusbeståndet? - Ange år: 

2006 

89. Vad används inventeringen till? Annat 
89. Vad används inventeringen till? - 
Om annat, ange vad: 

Åtgärder där det ansågs nödvändigt. 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

90. Vilken/vilka metoder har använts 
vid inventeringen av det kommunala 
flerbostadshusbeståndet? 

Annan metod 

90. Vilken/vilka metoder har använts 
vid inventeringen av det kommunala 

Båstadshem använde sig av en rullstolsburen person 
som inventerat hela beståndet. 
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flerbostadshusbeståndet? - Om annan 
metod, ange vilken: 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

91. Vad har inventerats? Entréer och trappuppgångar. 
91. Vad har inventerats? Förekomst av hiss. 
91. Vad har inventerats? Bostädernas närområde. 
91. Vad har inventerats? Annat 
91. Vad har inventerats? - Om annat, 
ange vad: 

Utvändig miljö 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

92. Vilket år gjordes den senaste 
inventeringen i det privata 
flerbostadshusbeståndet? 

Inget svar 

93. Vad används inventeringen till? Inget svar 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

94. Vilken/vilka metoder har använts 
vid inventeringen av det privata 
flerbostadshusbeståndet? 

Inget svar 

Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

95. Vad har inventerats? Inget svar 
Här finns möjlighet att lämna en 
kommentar: 

Inget svar 

96. Lämna gärna synpunkter på 
utformningen av enkäten och 
formuleringen av frågorna så att vi kan 
förbättra enkäten till nästa år. 

Inget svar 

97. Är du klar med enkätdelen? JA 
98. Handläggaruppgift. - Namn. Ann-Margret Bengtsson 
98. Handläggaruppgift. - E-post. ann-margret.bengtsson@bastad.se 
98. Handläggaruppgift. - Telefon. 043177612 
99. Hur många ärenden om 
bostadsanpassningsbidrag exklusive 
återställningsbidrag kom in till 
kommunen under 2015? 

135 

100. Hur mycket betalade kommunen 
ut i bostadsanpassningsbidrag 
(exklusive återställningsbidrag) 2015? 

1275617 

101. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om 
bostadsanpassningsbidraget 
(exklusive återställningsbidraget) 

114 
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under 2015? - Helt bifall. 
101. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om 
bostadsanpassningsbidraget 
(exklusive återställningsbidraget) 
under 2015? - Delvis bifall/delvis 
avslag. 

5 

101. Hur fördelade sig kommunens 
beslut om 
bostadsanpassningsbidraget 
(exklusive återställningsbidraget) 
under 2015? - Helt avslag. 

1 

102. Hur många återställningsbidrag 
beviljade kommunen 2015 enligt 11-14 
§§ lagen om 
bostadsanpassningsbidrag, och hur 
stora var de sammanlagda 
kostnaderna? - Antal bidrag: 

0 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - Mindre än 1000 
kronor 

16 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - 1 000-4 999 kronor 

59 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - 5 000-19 999 kronor 

27 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - 20 000-49 000 kronor 

12 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - 50 000-99 000 kronor 

4 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - 100 000-999 999 
kronor 

1 

103. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen under år 2015 på belopp av 
olika storlekar? - 1 000 000 kronor eller 
mer 

0 

104. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag för under 
år 2015? 

Montering ramp/tröskelkil 
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104. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag för under 
år 2015? 

Borttagning trösklar 

104. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag för under 
år 2015? 

Uppsättning stödhandtag 

104. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag för under 
år 2015? 

Uppsättning ledstång 

104. Uppskatta de fem vanligaste 
åtgärderna som det beviljades 
bostadsanpassningsbidrag för under 
år 2015? 

Installation hiss/lift 

105. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen år 2015 
på bidragsmottagarnas ålder? - Antal 
bidrag - Under 70 år 

19 

105. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen år 2015 
på bidragsmottagarnas ålder? - 
Kostnad, kronor - Under 70 år 

238264 

105. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen år 2015 
på bidragsmottagarnas ålder? - Antal 
bidrag - Mellan 70 och 84 år 

61 

105. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen år 2015 
på bidragsmottagarnas ålder? - 
Kostnad, kronor - Mellan 70 och 84 år 

515012 

105. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen år 2015 
på bidragsmottagarnas ålder? - Antal 
bidrag - 85 år och äldre 

39 

105. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen år 2015 
på bidragsmottagarnas ålder? - 
Kostnad, kronor - 85 år och äldre 

473108 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen på 
bidragsmottagarens kön? - Antal 
bidrag - Man 

54 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen på 

667405 
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bidragsmottagarens kön? - Kostnad 
kronor - Man 
106. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen på 
bidragsmottagarens kön? - Antal 
bidrag - Kvinna 

65 

106. Hur fördelade sig de beviljade 
bostadsanpassningsbidragen på 
bidragsmottagarens kön? - Kostnad 
kronor - Kvinna 

558979 

107. I hur många ärenden 2015 
tillgodosågs den sökandes behov med 
en begagnad produkt 
(återanvändning)? 

Antal ärenden där begagnade produkter använts 
under 2015: 

107. I hur många ärenden 2015 
tillgodosågs den sökandes behov med 
en begagnad produkt 
(återanvändning)? - Antal ärenden där 
begagnade produkter använts under 
2015: 

11 

108. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen och kostnaderna 2015 på 
flerbostadshus och småhus? - Antal 
ärenden - Flerbostadshus 

45 

108. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen och kostnaderna 2015 på 
flerbostadshus och småhus? - 
Kostnad kronor - Flerbostadshus 

295463 

108. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen och kostnaderna 2015 på 
flerbostadshus och småhus? - Antal 
ärenden - Småhus 

74 

108. Hur fördelade sig de beviljade 
bidragen och kostnaderna 2015 på 
flerbostadshus och småhus? - 
Kostnad kronor - Småhus 

980154 

109. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2015 
gällde följande åtgärder och hur stora 
var de sammanlagda kostnaderna? - 
Antal ärenden. - Hiss eller annan 
hissanordning. 

0 

109. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2015 
gällde följande åtgärder och hur stora 
var de sammanlagda kostnaderna? - 

0 
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Kostnad, kronor. - Hiss eller annan 
hissanordning. 
109. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2015 
gällde följande åtgärder och hur stora 
var de sammanlagda kostnaderna? - 
Antal ärenden. - Dörrautomatik. 

2 

109. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2015 
gällde följande åtgärder och hur stora 
var de sammanlagda kostnaderna? - 
Kostnad, kronor. - Dörrautomatik. 

34750 

109. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2015 
gällde följande åtgärder och hur stora 
var de sammanlagda kostnaderna? - 
Antal ärenden. - Ramp till entréer. 

4 

109. Hur många av de beviljade 
bidragen i flerbostadshus år 2015 
gällde följande åtgärder och hur stora 
var de sammanlagda kostnaderna? - 
Kostnad, kronor. - Ramp till entréer. 

72005 

110. Hur många 
bostadsanpassningsbidrag beviljades 
2015 för att anpassa särskilda 
boendeformer enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) eller lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade? 

Inga ärenden för åtgärder i särskilda boendeformer 
har beviljats under 2015. 

111. Uppskatta i vilket skede i 
ärendehandläggningen ett skriftligt 
beslut om bostadsanpassningsbidrag 
fattas? 

Både och förekommer. 

112. Hur uppskattar du att 
beslutsfattandet fördelade sig i 
procent? - Före åtgärd, i procent: 

95 

112. Hur uppskattar du att 
beslutsfattandet fördelade sig i 
procent? - Efter åtgärd, i procent: 

65 

113. Uppskatta i vilken utsträckning 
det förekommer att sökanden ger 
kommunen fullmakt att avtala med 
entreprenörer under 2015. 

Ofta. 

114. Vilken typ av fullmakt är 
vanligast? 

Separat skriftlig fullmakt skild från ansökan. 

115. Lämna gärna synpunkter på Inget svar 
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utformning av enkäten och formulering 
av frågorna så att vi kan förbättra 
enkäten till nästa år: 
116. Är du klar med enkäten? JA 
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 Tjänsteskrivelse  
 

160127\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2016-01-22 
Handläggare: Johan Lindén 
Dnr: KS 001096/2015 – 906 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Tidsplan budgetprocess 2016 (politiska möten)  
 

Samråd har skett med: 
KSAU 
 

 
Justering av budgetprocess 2016 
 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammansträde den 13:e januari diskuterades den fullbordade budget-
processen kring budget 2016 samt tidsplanen för budgetprocessen under 2016 för budget 
2017. Ur diskussionen framkom önskemål från politiskt håll att utforma budgetprocessen så 
att den politiska diskussionen om budgeten i kommunfullmäktige inte upplevdes ske vid två 
tillfällen utan begränsades till enbart ett tillfälle. Likaså beslutades att taxor och avgifter skulle 
beslutas av kommunfullmäktige i september.  
 

Aktuellt 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till justering av befintlig budgetprocess med avsikt att 
gå de politiska önskemålen till mötes. 
 
Övervägande/framtid 
Förslaget till justering av befintlig budgetprocess innebär att beslut om budget fattas av kom-
munfullmäktige redan i juni. Detta beslut ersätter tidigare beslutet om budgetdirektiv vid 
denna tidpunkt. Det tidigare ordinarie budgetbeslutet i november ersätts med ett beslut om 
revidering/justering av det budgetbeslut som fattats i juni. Anledningen till att ett beslut om 
revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten 
ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya 
förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende 
antal barn, elever, hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmer som ligger till grund för resurs-
fördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i sam-
band med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel 
på anledningar till varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras i november. 
 
Förhoppningen är att behovet av revidering/justering av budgeten i november är av mer ”tek-
niska natur” och därför inte behöver vara föremål för någon diskussion i kommunfullmäktige, 
eller rentav kan stanna för beslut i kommunstyrelsen. En avvägning av kan göras utifrån revi-
deringens/justeringens omfattning och innehåll. 
 
För att undvika att ett budgetdokument som blir inaktuellt omedelbart efter att det tagits fram 
kommer det inte att tas fram och tryckas upp förräns i samband med revideringen av budgeten 
under hösten. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Den uppdaterade tidsplanen för budgetprocess 2016 och justeringen av den befintliga bud-
getprocessen antas.    
 
 
 
Båstad 2016-01-22 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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2016‐01‐26 

Sid 1 

Tidsplan budgetprocess 2016 (politiska möten): 
 

Våren 2016 
 

10:e mars  Politisk planerings‐ och omvärldskonferens, (lunch‐lunch). Nämndernas 

arbetsutskott, LG    

 Genomgång av budgetprocess 

 Gemensam omvärldsanalys från LG presenteras 

 De politiska måldirektiven och satsningarna, jämförs med LG:s omvärldsanalys som tagits 

fram den 21:e jan och 10:e feb. Finns och var finns avvikelser? Hur hanteras dessa? 

 Ev. extern föreläsare. 

 Presentation på en övergripande nivå: Hur väl har vi nått våra mål under 2015? Är vi på väg i 

rätt riktning? Baserat från uppföljningen i årsredovisningen. Lägger grunden och skapar 

”nulägeskännedom” hos politiken inför diskussionerna kring nya måldirektiv. 

Frågeställningar: Vilka mål har vi haft och hur är statusen där? Vilka mål vill politiken 

prioritera framöver, vilka satsningar är de beredda att göra för att nå dessa och när i tiden 

ska/kan de nås? Måldirektiv från politiken till tjänstemännen tas fram under och efter denna 

konferens. Vilken ambitionsnivå ska vi ha på de olika målen? Ska vi exempelvis vara nr 10 

inom äldreomsorg eller nr 50? 

 Eventuella förändringar i nämndsmålen som framkommer behöver beslutas på KS veckan 

efter, dvs behöver dukas på bordet i KS den 9:e mars och KF den 23:e mars. 
 

?ev. extra KS, KF 23:e mars  Ev. beslut KS och KF om revidering av nämndsmål 

 

26:e april   Budgetdag med politik, Heldag  09:00–15:00 (Nämndernas arbetsutskott) 

 Förvaltningen presenterar underlag till fortsatt beredning av budgetdirektiv 

 Driftsramar/investeringsramar, Skatteprognoser, ev. lånebehov 

 Befolkningsprognos? 

 Övrig info 

 

9:e maj   Budgetberedning (Förmiddag 9‐12) 

Slutbehandla: 

 Förslag till budget 

 Investeringar (VA, skattefinansierade, Statlig medfinansiering, exploatering) 

 VA‐taxa 

 Målstyrning (ekonomiska prioriteringar, resursstyrning , KF‐mål, nämndsmål, 

servicedeklarationer) 

 

18:e maj   Prel. extra Budgetberedning  

 

25:e maj  KSAU: Förslag till budget: Drifts‐ och investeringsramar, mål samt taxor/VA‐taxa  

8:e juni  KS: Förslag till budget: Drifts‐ och investeringsramar, mål samt taxor/VA‐taxa  

22:e juni   KF ‐ Beslut om budget : Drifts‐ och investeringsramar, mål samt taxor/VA‐taxa 

(OBS! Budgetdokument tas fram först efter revidering av budget i november) 
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2016‐01‐26 

Sid 2 

 

 

Hösten 2016 
 

5:e september  VN: Diskussion om nämndsplan 

7:e september  KS: Diskussion om nämndsplan 

15:e september  MN: Diskussion om nämndsplan 

20:e september  UN: Diskussion om nämndsplan 

 

14:e sept   Budgetberedning 

 Avstämning av det ekonomiska läget. Har det skett något som påverkar budgetramarna 

sedan juni‐beslutet. Skatteprognos Augusti, volymer i resursfördelningssystem, ev. 

besparings/effektiviseringsuppdrag. 

 

10:e oktober  VN: Beslut om nämndsplan 

12:e oktober  KS: Beslut om nämndsplan 

13:e oktober  MN: Beslut om nämndsplan 

18:e oktober  UN: Beslut om nämndsplan 

 

20:e okt   Budgetberedning 

 Träff mellan Budgetberedning och Nämndernas arbetsutskott. Nämndernas arbetsutskott 

presenterar innehållet i sina nämndsplaner. 

 

26:e okt  KSAU: Förslag till revidering av Budget 2017 och plan 2018‐2019 

9:e nov  KS: Förslag till revidering av Budget 2017 och plan 2018‐2019 

23:e nov   KF ‐ Beslut om revidering av Budget 2017 samt plan 2018‐2019 

(OBS! Budgetdokument tas fram lagom till behandling av revidering av budget) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-01-20 1 av 1 

 

 

KS § 8  Dnr KS 000027/2016 - 903 

Utbetalning av partistöd 2016 

 
Beskrivning av ärendet Partistödet regleras i 2 § 9-12 §§ kommunallagen och där framgår det att 

kommunerna får lämna sådana bidrag men att det inte får utformas så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.  

 
Underlag till beslutet 1. Regler för partistöd 2014-05-21 samt beräkningsgrund partistöd from 

150101. 
 2. Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2016-01-

07.  
 
Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Partistöd 2016 ska betalas ut enligt följande:  

 

  Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat
 TOTALT 

 

Moderaterna10.000 kr 8 6.100 kr
 58.800 kr 

Bjärepartiet10.000 kr 13 6.100 kr
 89.300 kr 

Socialdemokraterna 10.000 kr 5
 6.100 kr 40.500 kr 

Centern 10.000 kr 5 6.100 kr
 40.500 kr 

Liberalerna10.000 kr 3 6.100 kr
 28.300 kr 

Miljöpartiet10.000 kr 2 6.100 kr
 22.200 kr 

Sverigedemokraterna 10.000 kr 5
 6.100 kr 40.500 kr 

 

Totalt 2016  41 
 320 100 kr 
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 Tjänsteskrivelse 
 

160127\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
 

 

Datum: 2016-01-07 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dnr: KS 000027/2016-903 

Till:  Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Regler för partistöd 2014-05-21. Dnr. KS 604/14 -903 
Partistödets storlek från och med 1 januari 2015. Dnr. KS 603/14 -903 
 

Samråd har skett med: 
Kanslichefen 
 

Utbetalning av partistöd 2016 
 

Bakgrund 
Partistödet regleras i 2 § 9-12 §§ kommunallagen och där framgår det att kommunerna får 
lämna sådana bidrag men att det inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgyn-
nar ett parti. 
 

Aktuellt 
Enligt gällande regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-05-21 § 72, ska 
fullmäktige årligen i januari månad fatta beslut om utbetalning av partistödet för innevarande 
år samt fatta beslut om hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. 
 
Varje parti representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. Därutöver 
erhåller partierna 6 100 kronor/ledamot i fullmäktige (beslut i kommunfullmäktige 
2014-05-21 § 71). 
 
Utbetalning 
För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 mars 2016. skicka in kontakt-
person samt postgiro/bankgironr för utbetalningen. Om utbetalningen ska ske till bankkonto 
ska kontobevis bifogas som visar att partiets kontaktperson är innehavarare av kontot som 
partistödet ska sättas in på. 
 
Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se och märkas med 
”Partistöd 2016”. 
 
Redovisning av partistödet 
Partierna påminns om att komma in med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket kommunallaget samt 
partistödets syfte i kommunens regler för partistöd. Redovisningen ska avse 1 januari 2015 till 
31 december 2015 och ska ges in till kommunfullmäktige (kommunkansliet) senast sex måna-
der efter redovisningsperiodens utgång (2016-06-30). 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Partistöd 2016 ska betalas ut enligt följande: 
 
Parti Grundstöd Antal mandat i KF Stöd/mandat TOTALT 

 
Moderaterna 10.000 kr 8 6.100 kr 58.800 kr 
Bjärepartiet 10.000 kr 13 6.100 kr 89.300 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
Liberalerna 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 2 6.100 kr 22.200 kr 
Sverigedemokraterna 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 

TOTALT 2016  41  320 100 kr 
  
 
 
 
 
Båstad den 7 januari 2016 
 
 
Linda Wahlström 
Nämndsekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Ekonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

I<S eu 
I<S 
I< F 

§ 36 
§ 108 
§ 72 

2014-04-23 
2014-05-07 
2014-05-21 

dnr. KS 604/14-903 

Regler för partistöd 

6 
11 

7 

Beskrivning av ärendet Kommunerna får enligt kommunallagen lämna bidrag till de politiska partierna 
som är representerade i kommunfullmäktige. Detta regleras i 2 kap 9-12 §§ 
kommunallagen (1991:900). Stödet får inte otillbörligt gynna eller missgynna 
något parti. 

Underlag till beslutet 

Förslag till beslut 

KF 2014-05-21 
Beslut 

Utskott/presidium 

Kommunkansliet har tagit fram förslag till regler för partistöd i Båstads kom
mun att gälla från och med 2014-10-15. Förslaget har sin grund i de regler för 
partistöd som redan finns, samt de ändringar i kommunallagen gällande parti
stöd som trädde i kraft den 1 februari 2014. 

I reglerna finns infört bl.a. ett krav på att partierna ska lämna in en redovisning 
av hur partistödet använts till fullmäktige. Vad gäller redovisning av partistöd 
för tiden 15 oktober- 31 december 2014 ska partierna senast den 30 juni 2015 
lämna in redovisning samt granskningsrapport till fullmäktige för den tiden. 

Tjänsteskrivelse från Linda Wahlström daterad 2014-04-08. 
Förslag till regler för partistöd. 

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till regler för partistöd antas att gälla från och med 
den 15 oktober 2014. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till regler för partistöd antas att gälla från och med 
den 15 oktober 2014. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

(A 1t 0 
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( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2014-04-08 

Handläggare: Linda Wahlström 

Dn r: 1<3 {,0'1 [l y - '1 Oj 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Gruppledarna för de politiska partierna i fullmäktige 
Kommunkansliet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till regler för partistöd 

Regler för partistöd 

Bakgrund 

l (l) 

Kommunerna får enligt kommunallagen lämna bidrag till de politiska partierna som är repre
senterade i kommunfullmäktige. Detta regleras i 2 kap 9-12 §§kommunallagen (1991:900). 
Stödet får inte otillbörligt gynna eller missgynna något parti. 

Aktuellt 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till regler för partistöd i Båstads kommun att gälla 
från och med 2014-10-15. Förslaget har sin grund i de regler för partistöd som redan finns, 
samt de ändringar i kommunallagen gällande partistöd som trädde i kraft den 1 februari 2014·. 
I reglerna finns infört bl. a. ett krav på att partierna ska lämna in en redovisning av hur parti
stödet använts till fullmäktige. Vad gäller redovisning av partistöd för tiden 
15 oktober- 31 december 2014 ska partierna senast den 30 juni 2015 lämna in redovisning 
samt granskningrapport till fullmäktige för den tiden. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta regler för partistöd att gälla från och med 
15 olrtober 2014. 

~crtad den 8 april 2014 

~(\&c_(ncJJ__~ 
Linda Wahlström 
Nämndssekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Regler för partistöd i Båstads kommun 

Bestämmelserna gäller från och med den 15 oktober 2014. 

lagstöd 

l (2) 

Partistödet regleras i 2 kapitlet 9-12 §§kommunallagen (1991:900) där det framgår att kom
munerna får lämna sådana bidrag, men att stödet inte får utformas så att det otillbörligt gynnar 
eller missgynnar ett parti. 

Valresultatet 
Valresultatet utgör berälmingsgrund vid fastställande av partistöd och andra liknande 
situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning. 

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald leda
mot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2 005:83 7). Det är Länsstyrelsen som fastställer 
detta. 

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte represen
terar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för vilket 
ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige. 

Partistödets syfte 
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet 
ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och 
stödet ska användas för politisk verksamhet med anlmytning till B åstad kommun. Partistödet 
ska användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och 
valdeltagande i kommunen. 

Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. 

Ko munfullmäktige fattar årligen i januari månad beslut om utbetalning av partistödet samt hur 
mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det mandatbundna stödet betalas endast för 
mandat som är tillsatta i kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för tomma platser 
i kommunfullmäktige. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

l det fall representationen i fullmäktige helt upphör 
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd för återstoden 
av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att partiet varit representerat i de sex 
månader som närmast följer efter mandatperiodens början. 
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Redovisning av partistödet 
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till kommunfullmäktige 
ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts i enlighet med det ändamål 
som anges i 2 kapitlet 9 §första stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta 
dokument. 

Redovisningen ska avse perioden l januari-31 december varje år och ges in till kommunfull
mäktige (kommunkansliet) senast sex månader efter redovisningsperiodens (kalenderårets) 
utgång. 

Av redovisningen ska framgå: 

Organisationsnummer för partiet. 

• Partiföreningens stadgar. 

• Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 

• Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet 
beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts. 

Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller banldconto. Bankontouppgiften ska 
styrkas med bankkonto bevis. 

Protokoll från partiföreningen som visar vem som tedmar föreningens firma. 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om redovis
ningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 
över gransimingen ska bifogas redovisningen. 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovis
ning och gransirningsrapport enligt 2 kapitlet 11 §första och andra styckena kommunallagen. 

Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar 
Kommunkansliet ansvarar för att förse ekonomiavdelningen med underlag för utbetalning av 
partistödet i februari månad årligen. 

Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd 
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd. 

Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd, då denna rätt enligt lag är 
förbehållen kommunfullmäl<tige. 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssamling 

Antagen av Kommunfullmäktige den 21 maj 2014, § 71. Dnr: KS 603/14-903 

Partistöd 

Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med 
den 1 januari 2015: 

Grundstöd: 10.000:-Jparti i fullmäktige 
Mandatstöd: 6.100:-Jledamot i fullmäktige 

l (l) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-01-20 1 av 1 

 

 

KS § 6  Dnr KS 001620/2015 - 900 

Avtal avseende sammarbetskommittéen Familjen Helsingborg 

 
Beskrivning av ärendet Familjen Helsingborg har inkommit med förslag till nytt samarbetsavtal för 

samarbetskommittén Familjen Helsingborg för perioden 2016 – t.v. Det som 
skiljer detta avtal från tidigare är att det gäller tills vidare. Tidigare har avtalet 
förnyats varje mandatperiod.  

 
Underlag till beslutet 1. Förslag till samarbetsavtal för samarbetskommittén Familjen Helsingborg 

2016 – t.v. 
 2. Tjänsteskrivelse från kommunchef Katarina Pelin, daterad 2015-12-17.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna samarbetsavtal för samarbetskommittén Familjen Helsingborg 
2016 – t.v.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160127\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2015-12-17 
Handläggare: Katarina Pelin 
Dnr: KS 001620/2015 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Familjen Helsingborg 
Katarina Pelin 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Förslag till samarbetsavtal för samarbetskommittén Familjen Helsingborg 2016 - tv  
 

 

 
Avtal avseende sammarbetskommittéen Familjen Helsingborg 
 
Sammanfattning av ärendet 
Familjen Helsingborg har inkommit med förslag till nytt samarbetsavtal för samarbetskommit-
tén Familjen Helsingborg för perioden 2016 – t  v.  
Det som skiljer detta avtal från tidigare är att det gäller tills vidare. Tidigare har avtalet förny-
ats varje mandatperiod.   
 

Bakgrund 
Samarbetet utgår från en gemensam vision och verksamhetsidé. Familjen Helsingborg ska 
samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Uppgiften för samarbets-
kommittén är att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklings-
möjligheterna för regionen.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Godkänna samarbetsavtal för samarbetskommittén Familjen Helsingborg 2016 – tv.  
 
 
 
Båstad 2015-12-17 
 
 
Katarina Pelin 
Kommunchef 
Kommunledningskontoret 
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Samarbetsavtal för samarbetskommitten 
Familjen Helsingborg 2016 - t v 

Nedanstående avtal är tecknat mellan följande kommuner i Skåne Nordväst: 

1(4) 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

§ l Syfte och samarbetsformer 

Kommittens namn är Familjen Helsingborg. Samarbetet utgår från en gemensam 
vision och verksamhetside. Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, 
effektivitet och utveckling i kommunerna. Uppgiften för samarbetskommitten är 
att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara 
utvecklingsmöjligheterna för vår region. 

Samarbetet inom Familjen Helsingborg bygger på att alla vinner- om inte vid 
varje tillfälle - så åtminstone över tid, vilket förutsätter uthållighet och 
helhetssyn. Det krävs engagemang, generositet och medvetenhet om att helheten 
är större än delarna. 

§ 2 Avtalstid 
Detta avtal gäller fr o m 2016-01-0 l och tillsvidare. 

Om någon av medlemmarna vill säga upp avtalet, är uppsägningstiden 12 
månader. Uppsägningen ska vara skriftlig och lämnas till kommittens styrelse. 

§ 3 Styrelse 
Samarbetet ska ledas av en styrelse med två representanter för vatje medlems
kommun. Dessa ska representera såväl rådande majoritet som minoritet. 
Medlemskommunerna företräds av kommunstyrelseordförande och 
oppositionsledare. Om ledamot är förhindrad att delta i möte, ersätts inte 
ordinarie ledamot. 

Helsingborgs stad är i kraft av sin storlek ordförande i samarbetskommitten. 
Kommundirektörer (eller motsvarande) adjungeras till styrelsens sammanträden. 
Kommundirektörsgruppen bereder ärenden till styrelsen. 

§ 4 Konstituering 
Styrelsen ska vid sin konstituering inom sig, utse ordförande och vice ordförande. 
Ordförande och vice ordförande, som ska representera både majoritet och 
opposition i Skåne Nordväst, utgör tillsammans kommittens presidium. 

Drottninggatan 7 a • 251 89 Helsingborg • Telefon 042-10 50 54 
E-post: familjenhelsingborg@helsingborg.se • www.familjenhelsingborg.se 79



§ 5 styrelsens beslut 
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande vid ett 
sammanträde. Beslut kan även fattas vid telefonkonferens eller konferens via 
annan media. styrelsens beslut fattas normalt i konsensus . 

I vissa frågor kan ett antal kommuner gå samman får att driva ett visst 
uppdrag/projekt. Samtliga kommuner behöver inte delta i alla projekt. 

§ 6 styrelsens arbetsformer 
Frågor som ska behandlas av styrelsen kan väckas av ledamot. Sådan 
framställning ska ske i god tid till ordförande. Ordfårande ansvarar får att 
kallelse till möte sänds ut i god tid. Kallelsen bör åtföljas av dagordning och så 
kompletta handlingar som möjligt för att underlätta för ledamöternas möjlighet 
att ta ställning till respektive ärende. Ordförande beslutar och ansvarar får 
dagordningens innehåll. 

2(4) 

Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år. Extra sammanträde kan kallas in av 
ordfåranden eller då minst fem styrelseledamöter begär detta. 

Samarbete sker inom många verksamhetsområden. Allt samarbete bygger på 
tydlig ansvarsfördelning och ett aktivt deltagande av medlemskommunerna. 
Närvarande ledamöter ska i så stor utsträckning som möjligt ha mandat att 
besluta i ärenden samt hög grad av öppenhet och lojalitet. 

Kommitten ska utifrån visionen och verksamhetsiden arbeta för ett breddat och 
fördjupat samarbete inom olika områden. Kommitten upprättar en 
verksamhetsplan för respektive mandatperiod med målsättningar och inriktningar 
för de övergripande frågorna . Verksamhetsplanen följs upp och revideras årligen. 
För vatje målområde ska det finnas en ansvarig kommun med uppdrag att uppnå 
uppställda mål. Återkoppling ska ske till styrelsen. 

Kommittens arbete kan i vissa fall ske genom att utskott eller liknande 
konstellationer utses med representanter ur styrelsen. Sådana uppdrag beslutas på 
ordinarie styrelsemöte. I samband med att ett uppdrag delas ut ska det tydligt 
framgå vilken uppgift, vilket ansvar och mandat som tilldelats samt former får 
avstämning och uppföljning av uppdraget. 

Kommittens ledamöter ansvarar för att förankra besluten i sin hemkommun. 

§ 7 Arvoden 
Sammanträdesarvoden för styrelseledamöter och uppdrag i utskotten ska betalas 
från respektive medlemskommun enligt respektive kommuns reglemente. 

För ordförande utgår ett årsarvode motsvarande 0,50 prisbasbelopp. För vice 
ordfårande utgår ett årsarvode motsvarande 0,25 prisbasbelopp. Till ordförande 
och vice ordförande utgår inget sammanträdesarvode. 
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§ 8 sekretariat 
Helsingborgs stad har ett samordnande ansvar och tillhandahåller ett sekretariat 
som stöd till kommitten. sekretariatet ansvarar bl a för samordning av nätverk 
och projekt samt hantering av kallelser, ärenden, registerhållning och annan 
administration såsom ekonomi- och kansliservice. sekretariatet bemannas och 
tillhandahålls av Helsingborgs stad till självkostnadspris. Vissa tjänster är 
kopplade till olika projekt, vilka finansieras enligt en särskild fördelningsnyckeL 

§ 9 Finansiering av projekt 
Arbetsinsatser/utredningar/projekt som finansieras via den gemensamma 
budgeten, ska gälla för kommittens gemensamma frågor. Projekt som berör 
några medlemskommuner, men bedöms ha stor betydelse för helheten kan dock 
finansieras gemensamt. Övriga projekt som enbati berör någon eller några av 
medlemskommunerna bör finansieras särskilt via de berörda kommunernas 
budgetar. 

Projekt som anses vara gemensamma i kommitten, men som inte bedöms rymmas 
inom normal budget kan finansieras genom särskilda anslag från medlems
kommunerna. Fördelning av dessa kostnader görs enligt samma princip och 
fördelning som medlemsavgifterna. 

§ 10 Medlemsavgift 
Medlemsavgift betalas årligen. Medlemsavgiften är f n 21 kr per kommun
innevånare baserat på invånarantalet vid årsskiftet före aktuellt verksamhetsår. 
Eventuell ändring av medlemsavgiften beslutas i samband med att den årliga 
budgeten fastställs av styrelsen. 

Medlemsavgift ska betalas senast den 31 mars det år medlemsavgiften avser. 

§ 11 Kommittens upplösande 
Samarbetskommitten kan upplösas genom enigt styrelsebeslut. Vid upplösande 
av samarbetskommitten ska samtliga medel fördelas mellan 
medlemskommunerna enligt samma fårdelningsprincip som tillämpas får 
medlemsavgifterna. Denna skyldighet gäller även får ingångna avtal och kontrakt 
samt övriga eventuella förbindelser som ingåtts av kommitten. 

§ 12 Medlems in- och utträde 

Ny medlem kan tas in i kommitten efter enskild kommuns ansökan. Styrelsen 
beslutar om villkoren för inträde. Vid utträde ur kommitten regleras 
uppsägningstid i § 2 ovan. 
Vid uppsägning från någon medlem ska de kvarvarande medlemmarna anta 
sådana ändringar i detta avtal som föranleds av utträdet. 

A v gående medlem har inte rätt att återfå inbetalda medlemsavgifter, ej heller 
särskilt tillskjutna projektmedeL Skyldigheten att betala medlemsavgift gäller 
även under uppsägningstiden. Samarbetskommitten ska i samband med 
årsfakturering av medlemsavgifter fakturera avgående medlem medlemsavgift 
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uppgående till ett belopp motsvarande en tolftedel av vid var tid gällande 
årsavgift for de månader som kvarstår innan uppsägningstiden löpt ut. 

§ 13 Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol. 

Bjuv 2016-01-01 B åstad 20 16-0 1-0 l 

Helsingborg 20 16-01-0 l Höganäs 2016-01-0 l 

Klippan 2016-01-01 Landskrona 2016-01-0 l 

Perstorp 2016-01-0 l Svalöv 2016-01-01 

Åstorp 20 16-0 1-0 l Ängelholm 2016-01-01 

Örkelljunga 2016-01-0 l 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-01-20 1 av 1 

 

 

KS § 9  Dnr KS 001341/2015 - 350 

Fastställande av evenemangstid 2016 

 
Beskrivning av ärendet Enligt KS beslut, 090408 § 88, Dnr 271/09-900, ska KS årligen fastställa vilken 

tid som ska utgöra evenemangstid. Med evenemangstid avses den tid som 
omfattar flerdagarsevenemang i Båstad Kommun, exempelvis Skistar Swedish 
Open, Entreprenörsdagarna, Segling, Hantverksmässa.  

 
Underlag till beslutet Evenemangskalender 2016.  
 2. Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård och teknik- och 

servicechef Ingemar Lundström, daterad 2016-01-05.  
 
Föredragande Parkingenjör Jenny Hertsgård och avdelningschef Sven-Inge Granlund föredrar 

ärendet. 
 
Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Fastslå tiden 20 juni – 7 augusti att utgöra evenemangstid för 2016. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera Lokala ordningsföreskrifter, Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads kommun samt Taxa för 
upplåtelse av torgplats i Båstads kommun i vilka  begreppet 
”evenemangstid” används. Förslag skall vara färdiga för beslut under hösten 
2016.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

160112\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2015-10-07 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 001341/2015 – 350 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Jenny Hertsgård, parkingenjör 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Evenemangskalender 2016  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Fastställande av evenemangstid 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt KS beslut, 090408 § 88, Dnr 271/09-900, ska KS årligen fastställa vilken tid som ska utgöra 
evenemangstid. Med evenemangstid avses den tid som omfattar flerdagarsevenemang i Båstad 
Kommun, exempelvis Skistar Swedish Open, Entreprenörsdagarna, Segling, Hantverksmässa.  
 
Bakgrund 
Varje år sker flerdagarsevenemang i Båstads kommun. För att ha möjlighet att bjuda på ett bra 
värdskap och hantera taxor och bygglov på ett servicevänligt sätt utlyses en viss tid till evene-
mangstid. Under evenemangstiden höjs taxor för torgplatser, vissa lokala ordningsföreskrifter 
träder ikraft och det inre och yttre evenemangsområdet uppstår. 
 

Aktuellt 
Tidigare har evenemangstiden fastställts till dagarna före, under och efter tennisveckorna. Ef-
tersom flerdagsevenemangen i Båstad växer och ökar i antal föreslår Teknik och service att 
evenemangstiden förlängs.   
 
Begreppet evenemangstid kan dock i vissa avseenden vara missvisande eftersom evenemang 
kan förekomma på alla tider av året. Eftersom begreppet är en definition av en tidsperiod till 
vilket det hänvisas i en rad olika styrdokument (Lokala ordningsföreskrifter, Lokala ordnings-
föreskrifter för torghandel i Båstads kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats i Båstads 
kommun) måste dessa dokument först skrivas om. Detta är en process som tar tid då det rör 
flera olika styrdokument och vissa av dessa också måste hanteras av andra myndigheter. Detta 
arbete hinner inte slutföras till säsongen 2016, men förslagsvis revideras de dokument där 
begreppet används inför 2017. I dessa dokument definieras då i stället en bestämd period och 
begreppet evenemangstid utgår. I samband med detta ska då också tidigare beslut i KS 090408 
§ 88, i vilket det fastställs att KS årligen ska fastställa vilken tid som ska utgöra evenemangstid, upp-
hävas. 
 
 
Övervägande/framtid 
För 2016 föreslås evenemangstid utgöras av perioden 20 juni-7aug. Till 2017 revideras de do-
kument enligt ovan där begreppet evenemangstid används.  
 
 

84



 
 

 

2 (2) 

 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Fastslå tiden 20 juni – 7 augusti att utgöra evenemangstid för 2016. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera Lokala ordningsföreskrifter, Lokala ordningsföre-
skrifter för torghandel i Båstads kommun samt Taxa för upplåtelse av torgplats i Båstads 
kommun i vilka  begreppet ”evenemangstid” används. Förslag skall vara färdiga för beslut un-
der hösten 2016.   
 
 
 
Båstad den 5 januari 2016 
 
 
Ingemar Lundström    Jenny Hertsgård 
Teknik- och servicechef    Parkingenjör 
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Evenemang 2016 
Beslut taget xx-xx-xx, om evenemangstiden 

': ·JI -,.: .. , "· .11 '~\ 111 pr '.l" l, 1 .. '1'';.-.,.l'"'- .,.:.,·,~:i;j 1.~~··.,1'~,(1_: _·. -- ' -- .· · ,··' -~·r.·::"ll~~)··· i ,~, ~! b ;; 

b= bygger upp eventet plan 2016 v.25 v.26 v.2 7 v.28 v.2 9 v.30 v.31 v.32 
Preliminära datum, innan inskickad ansökan # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

Entreprenörsdagarna 
Bästact Marathon 3 juli? 
Kammarmusikfestival 
Cirkus Olympia Bästact 
Dam Tennis 

Herr Tennis 
Veteran SM Ten nis 

Beachvolley Pepes 

Brassevecka 
Hantverksmässa 
seglarvecka 
Li lla filmfestivalen 
Diggilo 

Cirkus Olympia Torekav 

Båsrad hamnfest 

Fest ival , Summer on, nytt 2015, 7-9/ 7. byggtid S/ 7 o 10/7 

ÖVRI GT 

Tandemcykeltävling-stopp 

Pä rans dag 6 juni 

Ka rn evalståg Förslöv 
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