
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-03-22 

Datum: Onsdagen den 22 mars 2017 

Tid och plats: Kl. 09:00, Astrakanen   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-
22 

Daniel Kling KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-03-22 

Daniel Kling KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
03-22 

Daniel Kling KS au 5 

4.  Delgivningar kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 Daniel Kling KS au 6-9 

5.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 
 
A) Information angående ny förskola Skogsbyn. Projekt- och 
utredningsingenjör Ingemar Lundström. 
 
B) Information angående rensning av sly och buskar längs med 
Italienska vägen. Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson och 
natur- och skogsförvaltare Johan Mårtensson.  
 
C) Projektplan avseende ombyggnation Västra Karups skola (se 
projektplan på nästkommande sida). Fastighetsstrateg Sofia Boivie. 
 
D) Information angående planläggning för Kattvik. 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg.    
 

Daniel Kling KS au 10-13 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden allmänheten ej har närvarorätt) 

6.  Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 - Beslut om uppdelning 
av planområdet i två detaljplaner samt beslut om granskning av 
detaljplan för Slammarp 64:57 m.fl. 

Henrik Eliasson KS 14-17 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

7.  Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun 
- Ekonomisk uppföljning 

Emma Johansson KS 18-20 

8.  Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026 Olof Selldén KF 21 

9.  Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan i 
kommunal ägo 

Camilla Nermark KF 22-27 

10.  Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup Jan Bernhardsson KF 28-33 

11.  Tilläggskontrakt Skogsliden Jan Bernhardsson KS 34-38 

12.  Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av 
parkeringsanmärkningar i Båstads kommun" 

Andreas Jansson KF 39-47 



Båstads kommun 
Datum 

2017-03-15 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

13.  Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station Andreas Jansson KF 48-49 

14.  Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens 
skolor 

Sofia Boivie/Monika 
Lindqvist 

KF 50-52 

15.  Svar på motion - Simning för kommunens barn i åldern 6-12 år Sven-Inge Granlund KF 53-56 

16.  Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på 
återvinningsstationen i Svenstad 

Fredrik Jönsson KF 57-58 

17.  Svar på medborgarförslag - Ljussättning av träd på Lyavägen Jenny Hertsgård KF 59-66 

18.  Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt 
cirkus med vilda djur 

Jenny Hertsgård KF 67-68 

19.  Svar på medborgarförslag - Toaletten i Kattvik Sven-Inge Granlund KS 69-72 

20.  Svar på medborgarförslag - Toaletten i Kattvik Sven-Inge Granlund KS 73-76 

21.  Nolatopris och Ungdomsledarpris 2016 Mia Lundström KS au 77-80 

22.  Finsam - Finansiell samordning Henrik Andersson KS 81-82 

23.  Årsredovisning 2016 Johan Lindén KF 83-165 

24.  Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun Per-Martin Boklund KS 166-182 

25.  Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun Marianne Malm KF 183-190 

26.  Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun Elin Ax KF 191-198 

27.  Tillgänglighetsguide för Båstads kommun Brita Jervidalo Jensen KS 199-204 

28.  Svar på motion angående IOP - Idéburet offentligt partnerskap Brita Jervidalo Jensen KF 205-207 

29.  Revidering av reglemente för myndighetsnämnden Catharina Elofsson KF 208-213 

30.  Utvärdering av systemet med medborgarförslag Olof Nilsson KF 214-225 

31.  Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun Olof Nilsson KS 226-239 

32.  Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige Olof Nilsson KF 240-245 

33.  Svar på motion - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset Catharina Elofsson KF 246-247 

34.  Vidaredelegation av tolkning av arvoden för enskilda Catharina Elofsson KS 248 

Båstad den 15 mars 2017 

Bo Wendt 
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000027/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  

Samråd har skett med: 
-- 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsperso-
nen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justeringsper-
sonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommunfull-
mäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, 
blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande sammanträde.    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 28 mars kl. 16:00.

Båstad 2017-03-14 

Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170314\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000028/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 
 
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. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas.    
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.    
 
 
 
Båstad 2017-03-14 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170314\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000029/2017 – 903 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2017-03-
22 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta att 
ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet.    
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.      
 
 
 
Båstad 2017-03-14 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000030/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delgivning  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Delgivningar kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 
 
 
1. Skrivelse - Önskemål om förvärv av fastighet i Torekov. KS 000194/2017-200. 
 
2. Skrivelse till styrelsen för Båstadhem. KS 000294/2017-600.   
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
 
 
Båstad 2017-03-08 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Sida 1 av 1 

Båstads Kommun - Posthuset i Torekov 

c:=:===============================================================~BÅs::+Ä~ DSKO~ 
Kommunstyrelsen 

Från: 
Till: 
Datum: 

 
<bastads.kommun@bastad.se> 
2017-02-16 22:33 

Ärende: Posthuset i Torekov 

Hej Båstads kommun! 

Vi är ett nybildat konsortium som värnar om Torekov oh tanken att låta Torekov vara just, Torekov. 

Ett av de naturliga vattenhålen i byn är sedan en tid det som innan hette Cafä Toras och som nu går under det 

tveksamma epitetet Hazienda. 

Det är, som ni säkert redan vet, inte ett koncept som andas Torekov, Bjäre eller ens Nordvästra Skåne. 

Vi , däremot, vill gärna förvärva fastigheten av er för att på så sätt skapa en genuin Torekovmiljö och även 

tillhandahålla rum för uthyrning. 

I dag finns det bara Hotell Torekov, ett ganska könlöst boende i konferensmiljö, inget som Pål Romare skulle 

vara stolt över. 

Hotell Kattegat har även det lagt ner sin turistverksamhet och blir nu ett boende för kvinnor i kris . 

Vilket lämnar ett givet fält öppet för ett litet hotell med tillhörande krog. Drivet av Torekovbor och för 

desamma plus alla de sommargäster som är där, för en sommar, en månad, en vecka eller över dagen. 

Så, vill ni sälja och varda med att bevara Torekov som by, plats, händelse och därmed få byn att leva vidare -

som just Torekov. 

Med vänlig hälsning, 

 

VEO - Value Each Other. 

Ett nätverk med kärlek till glesbygden. 

file:///C:/Users/danJdi l/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/58A628C9BASTAD-ADM... 201 7-02-17 
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Datum: 170227 

Handläggare: Gilla Törnhagen Sköld och Filippa Swanstein  

Dnr: KS 000294/2017-600 

Till: Styrelsen för Båstadhem 

 

Beslutet ska expedieras till: Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden 
      
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
 

Samråd har skett med: 
Henrik Andersson 

 
 
Skrivelse till styrelsen för Båstadhem 
 
Tf socialchef Inga-Lill Sjunnesson författade en skrivelse till Båstadhem 27 maj 2016 kring be-
hovet att formalisera samarbetet mellan Båstads kommun och Båstadhem på nytt utifrån de 
behov som finns i kommunen gällande bostäder.  
 
Styrelsen för Båstadhem återkopplade på skrivelsen att de kan ställa sig bakom dels A) en fast-
ställelse av ramavtal eller likanden kring möjligheten för Båstads kommun att erhålla ett visst 
antal lägenheter från Båstadhem, som sedan distribueras av Individ och Familj gentemot de 
olika målgrupper som i dagsläget är i behov av ett boende via socialtjänstens försorg och dels 
C) Att Båstadshem påbörjar en dialog om hur Båstads kommun och Båstadshem tillsammans 
kan planera byggande av bostäder utifrån det långsiktiga behov som kommunen kommer att 
möta utifrån den nya bosättningslagen (2016:38). 
 
Efter den återkopplingen från styrelsen från Båstadhem har ingen fortsatt dialog kring försla-
gen tagits. I enighet med det som konstaterades i maj 2016 är att behovet av bostäder fortsatt 
större nu än för ett antal år sedan. Båstads kommun kommer dels att ha en större inflyttning, 
som kräver fler hyresbostäder, dels har den nya bosättningslagen (2016:38) trätt i kraft från 
och med 1 mars 2016, som kräver att kommuner ordnar boende till nyanlända som anvisas till 
kommunen och dels är gruppen som av olika skäl är i behov av bostadshjälp från kommunen 
större än tidigare.   
 
Utifrån rådande behov önskar verksamheten Bildning och arbete att styrelsen för Båstadhem 
nu tar ställning till ett par förslag på möjligheter till formaliserad samverkan för hur Båstads 
kommun kan möta dessa behov som kommunen nu står för när det gäller förslag A dvs. att 
fastställa ett ramavtal på lägenheter. 
 

Kan Båstadhem ställa sig bakom inget, något eller samtliga av förslagen?  
 
A Att Båstads kommun och Båstadhem gemensamt fastställer ett ramavtal som säger att Bå-
stads kommun (Individ och familj) ska erhålla minst en ledig lägenhet i månaden under hela 
året, löpande framöver? Ledningsgruppen för bofrågorna prioriterar sedan utifrån aktuella 
målgrupper vem som i dagsläget är i störst behov av ett boende via socialtjänstens försorg.  
 
B Att Båstads kommun och Båstadhem gemensamt fastställer ett ramavtal som säger att Bå-
stads kommun (Individ och familj) ska erhålla minst 14 lägenheter  sammantaget under året? 
Lägenheterna fördelas löpande under året, men är inte låsta till att distribueras minst en per 
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månad. Ledningsgruppen för bofrågorna prioriterar sedan utifrån aktuella målgrupper vem 
som i dagsläget är i störst behov av ett boende via socialtjänstens försorg.  
 
C Att Båstads kommun och Båstadhem gemensamt fastställer ett ramavtal som säger att Bå-
stads kommun (Individ och familj) ska erhålla var fjärde ledig lägenhet löpande? Lednings-
gruppen för bofrågorna prioriterar sedan utifrån aktuella målgrupper vem som i dagsläget är i 
störst behov av ett boende via socialtjänstens försorg.  
 
 
 
Vänligen,  
 
 
 
_________________________________________      ______________________________________________ 
Gilla Törnhagen Sköld, IoF chef Filippa Swanstein, integrationschef  
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Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000031/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
.. 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 
 
 
A) Information angående ny förskola Skogsbyn. Projekt- och utredningsingenjör Ingemar 
Lundström. 
 
B) Information angående rensning av sly och buskar längs med Italienska vägen. Trafik- och 
gatuingenjör Andreas Jansson och natur- och skogsförvaltare Johan Mårtensson.  
 
C) Projektplan avseende ombyggnation Västra Karups skola (se projektplan på nästkommande 
sida). Fastighetsstrateg Sofia Boivie. 
 
D) Information angående planläggning för Kattvik. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg.    
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Projektplan  

2017-03-09  

Västra Karups skola F-6  

 

Projektplan avseende ombyggnation Västra Karups skola 

Uppdraget 
Att ta fram en förstudie för Västra Karups skola F-6 och förskola som visar hur 
man lämpligast förser skolan med ändamålsenliga lokaler som lever upp till 
skollagens och arbetsmiljölagens krav. Förstudien kommer även att beakta 
alternativet nybyggnation i jämförelse med att renovera befintlig byggnad.  

 
Uppdragsgivare 
KS 

 
Bakgrund 
Vid utbildningsnämdens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag 
som visar att fem av sju skolenheter i Båstad kommun bland annat Västra Karups 
skola inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen 
och läroplaner. 
 
Bedömningen av lokalerna i grundskolan har genomförts utifrån läroplanen Lgr 
11.  Den har genomförts med hänsyn till de funktioner som ska finnas i enlighet 
med Skollagen vad gäller fysisk utformning. Resultatet visar att Västra Karups 
skola till stor del saknar de funktioner vad gäller lokaler och fysisk utveckling. 
Det gäller bland annat den digitala lärmiljön, det saknas lokaler för barn och 
elever med särskilt stöd och enskild undervisning och i personalens arbetsmiljö 
finns stora brister beträffande platser för möten och arbetsplatser.  I samband 
med ombyggnation ska ljusmiljö och ljudmiljö ses över. Skolan är trångbodd och i 
stort renoveringsbehov. 
 
En utredning har pågått på grund av att personal upplever symtom som 
exempelvis nästäppa och irriterade slemhinnor i delar av byggnaden. Till en 
början misstänktes det att något var fel med ventilationen men inga resultat från 
utredningen påvisar brister. 
 
 

Syfte 
Syftet är att tillsammans med verksamheten kartlägga befintligt samt kommande 
behov av skollokaler för Västra Karups skola. Man behöver även se över vad som 
är lämpligast att göra med befintliga byggnader ur ett ekonomisk-, drift/energi- 
och versamhetsperspektiv. Ett förslag ska tas fram som redovisar hur man 
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säkerställer skollokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer 
och arbetsmiljölagens krav.  

 
 
Ekonomi 
Inom befintlig budget finns följande medel avsatta för ombyggnation av Västra 
Karups skola: 
2017: 1 miljkr  
2018: 15 miljkr  
 
Utöver det finns följande medel i reinvestering avsatta för Västra Karups skola. 
2017: 5,5 miljkr  
 
Översiktlig kalkyl ska göras efter förstudien. Detaljerad kalkyl görs efter 
projekteringen. 
 
 

Projektorganisation 
Ansvarig nämd: KS 
Ansvarig tjänsteman: Sofia Boivie 
Medverkande tjänstemän: Jan Bernhardsson, Ingemar Lundström, Jenny 
Hertsgård. 
Övriga kontakter internt: Samhällsbygg, och Bygglov  
Ansvarig verksamhetsrepresentant: Tony Holmer 
 

Omfattning 

Projektet omfattar Västra Karups skola F-6. Även eventuell användning av Bjäre 
krafts lokaler ska ses över.  

  

Västra Karups skola 
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Tidplan 

Preliminär tidplan då den är beroende av vad man kommer fram till i förstudien. 

Moment Tidplan Kommentar 

Förstudie 

 

mars - juni 2017 Tillsammans med verksamhet 

Och Arkitekt. 

Program juni - nov 2017  

Projektering nov-  juni 2017  

Byggnation juni 2017 - juni 2018  

 

Politik 

Politiska beslut finns för genomförandet. Information ska ske efter framtagen 
förstudie. 
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Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 000257/2017 – 315 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skiss på förslag till utformning av nytt vård- och omsorgsboende     
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
Jan Bernhardsson, Teknikchef 
Emma Pihl, Vård- och omsorgschef 
Robert Falk, Båstadhem 
 

 
Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 – Beslut om uppdelning av 
planområdet i två detaljplaner samt beslut om granskning av detaljplan för 
Slammarp 64:57 m.fl. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om att bryta ut en del av detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 i en separat 
detaljplan innehållande det planerade vård- och omsorgsboendet. Anledningen till detta är att 
få en snabbare planprocess för denna del då övriga delar av planområdet behöver utredas mer.  
 

Bakgrund 
Detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 har varit utsänt för samråd under tiden 2016-
11-18 till 2017-01-09. Huvudsyftet med planen var att utöka beståndet av kommunala tomter i 
Förslöv för blandad bostadsbebyggelse. Planen syftade även till att möjliggöra för ett nytt vård- 
och omsorgsboende i Förslöv. De yttranden som har inkommit under samrådet har medfört att 
vissa aspekter behöver utredas mer bl.a. gällande infrastruktur och dagvatten. Eftersom det 
planerade vård- och omsorgsboendet är högt prioriterat i kommunen föreslås att denna del 
bryts ut i en egen detaljplan för att inte riskera att tidplanen förskjuts för denna del av planen. I 
praktiken innebär detta att delen med det planerade vård- och omsorgsboendet hanteras i en 
egen detaljplan och sänds ut för granskning i en egen process. Övriga delar av planområdet 
hanteras fortsatt i planprocessen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 och sänds ut för gransk-
ning då dessa planhandlingar har reviderats.  
 
 
Aktuellt 
Fastigheten Slammarp 64:57 är belägen vid korsningen Färgerivägen/Langetoftsvägen bredvid 
vårdcentralen i Förslöv. Fastigheten har pekats ut som önskvärd att bebyggas med ett vård- 
och omsorgsboende. Med anledning av detta har en projektgrupp med representanter från 
Båstadhem, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Teknik och service tillsammans tagit 
fram ett förslag på hur ett nytt vård- och omsorgsboende kan utformas inom fastigheten, se 
bilaga 1. Slammarp 64:57 är bara 3687 m2 stor vilket medför utmaningar för att både få plats 
med 48 vårdplatser, parkeringar samt utemiljöer för de boende. Eftersom fastigheten omges av 
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befintlig bebyggelse och vägar är det inte möjligt att utöka området mer. Det är enbart en del 
av Slammarp 64:64 direkt söder om Slammarp 64:57 som i dagsläget används som parkering 
som kan användas för att utöka tomten för vård- och omsorgsboendet, tillsammans utgör 
dessa fastigheter 4708 m2. Öster om Langetoftsvägen samt norr om Färgerivägen finns åker-
mark i dagsläget. I VA-utredningen som har tagits fram med anledning av detaljplanen för del 
av Förslöv 2:4 m.fl. pekas dessa ytor ut som nödvändiga för placering av dagvattenmagasin för 
att inte riskera att dagvattensituationen påverkas i övriga delar av Förslöv med anledning av 
den planerade byggnationen inom planområdet. Att utnyttja dessa ytor till funktioner för vård- 
och omsorgsboendet är därför inte möjligt. Den enda möjligheten skulle vara att flytta återvin-
ningsstationen till ett annat läge i Förslöv och anlägga parkeringsplatser där istället. Någon 
alternativ placering för ny återvinningsstation finns dock inte i dagsläget.  
 
Dessa förutsättningar medför att vård- och omsorgsboendet behöver uppföras i tre våningar. 
Då parkering och angöringsytor måste lösas inom området medför detta att de redan begrän-
sade utemiljöerna kommer bli nästintill obefintliga. I ett vårdhem som både är bostad och ar-
betsplats för många människor är trädgården en viktig del. I bilaga 1 visas ett förslag på hur 
tomten kan utformas, någon personalparkering får dock inte plats i det förslaget. Med denna 
lösning hamnar även besöksparkeringarna delvis utanför fastighetsgränsen för Slammarp 
64:57 men det skulle kunna vara möjligt att inrymma vård- och omsorgsboendet inom tomten, 
däremot ges inga möjligheter till vidare expansioner om behovet för detta uppstår i framtiden.  
 
Det har även framförts önskemål om att bygga ihop det planerade vård- och omsorgsboendet 
med den befintliga vårdcentralen, möjligheterna för detta har utretts av projektgruppen. An-
ledningen till varför husen ska byggas ihop är inte helt klarlagd då det är två olika typer av 
boenden och det egentligen inte finns någon anledning för boende ovanför vårdcentralen att 
kunna ta sig in i det nya vård- och omsorgsboendet. En hopbyggnad på första våningen är inte 
möjlig då befintliga hyresgäster i vårdcentralsbyggnaden har sina lokaler i delen närmast det 
planerade vård- och omsorgsboendet. I inriktningsdokumentet för Förslöv, som snart kommer 
gå ut på samråd, är dessutom gång- och cykelbanan öster om vårdcentralen utpekad som en 
viktig länk för framförallt barn och unga att kunna röra sig trafiksäkert i samhället. En hop-
byggnad på andra våningen är möjlig men medför att anpassningar behöver göras. Bland annat 
behöver en hiss installeras då byggnaderna är uppförda/kommer uppföras med olika krav på 
rumshöjd. Denna anpassning tillsammans med hopbyggnaden i sig leder till en högre kostnad 
för hela projektet. Dessutom riskerar en hopbyggnad att den redan begränsade utemiljön blir 
ännu mindre.  
 

Övervägande 
I samrådsförslaget till detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1 fanns alternativa place-
ringar för ett nytt vård- och omsorgsboende med förslag till samma bestämmelser där som 
inom Slammarp 64:57. Förslaget är att dessa bestämmelser fortsatt ska föreslås i den detalj-
planen då den nu aktuella tomten inte medger några möjligheter till framtida utbyggnader. 
Möjligheten finns även att uppföra hela det nya vård- och omsorgsboendet där enligt det plan-
förslaget för att på så sätt redan beakta behovet av framtida expansioner. Om denna lösning 
väljs kommer Slammarp 64:57 kunna bebyggas med vanliga bostadslägenheter istället.   
 
Ett positivt beslut om att bryta ut aktuellt område från detaljplanen för del av Förslöv 2:4 m.fl. 
medför att separata planhandlingar kommer upprättas för denna del av planområdet baserat 
på skisserna för utformning av nytt vård- och omsorgsboende (bilaga 1). Bestämmelserna från 
samrådsförslaget kommer i stora drag vara samma i detta förslag men anpassas till den plane-
rade byggnaden och de yttranden som berör den aktuella tomten, bl.a. gällande u-områden. För 
att inte tidplanen ska bli ännu mer förskjuten förslås att beslut om granskning också tas till-
sammans med detta beslut. Förslaget till detaljplan för vård- och omsorgsboendet kan då gå ut 
på granskning omedelbart när samtliga planhandlingar är klara.  
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Ekonomiskt innebär denna lösning en merkostnad då planhandlingar, fastighetsförteckning, 
grundkarta etc. får tas fram separat. Eftersom Båstadhem får i uppdrag att förvärva fastigheten 
och bygga det nya vård- och omsorgsboendet bör kostnaderna för detaljplanen läggas på dem. 
Detta kommer att regleras i planavtal mellan kommunen och Båstadhem. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:57 m.fl. bryts ut från detaljplanen för del av 
Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1. 

2. Planförslaget godkänns för granskning. 
3. Detaljplanen upprättas på Båstadhems bekostnad.  
4. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens prioriteringslista.  

 
 
 
Båstad 2017-03-13 
 
 
Henrik Eliasson  
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Datum: 2017-03-10 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 000731/2015 – 315 (B 15-124) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Plan (Carina Ericsson), Ekonomikontoret (Johan Lindén) 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kostnadsuppskattning 2017-03-10   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Olof Selldén, Johan Lindén 
 
 

 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun – 
Ekonomisk uppföljning 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut om budget för fortsatt arbete med detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens 
tillgång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till 
variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av 
hamnen är att skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att 
utvecklas.  
 
Aktuellt 
I samband med beslut om planuppdrag beslutades att avsätta 500 000 kr för att finansiera 
planarbetet. Arbetet med att ta fram detaljplanen har tagit längre tid än förutsett, framför allt 
har möten internt, med politiken samt med verksamhetsutövarna i hamnen tagit mycket tid, 
och avsatta medel är nu upparbetade. Kommunstyrelsen informerades om det ekonomiska 
läget för detaljplanen i oktober 2016.  
 

Övervägande/framtid 
Det kvarstående arbetet uppskattas till 425 000 kr fördelat på samrådsredogörelse och 
revideringar av planförslaget, uppdatering av MKB, Markmiljöundersökning och geoteknisk 
undersökning samt granskningsutlåtande, revideringar och antagande. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Avsätta 425 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att finansiera 
färdigställandet av detaljplanen för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).    
 
 
 
Båstad 2017-03-10 
 
 
Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Kostnadsuppskattning 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn)
2017-03-10

UPPARBETAT tom feb 2017

1. samråd timmar kostnad

Externa möten (ink förberedelser och anteckningar) 60 48000

Interna möten, förankring (ink förberedelser och anteckningar) 80 64000

Politiska möten (ink förberedelser och anteckningar) 40 32000

Uppstart 30 24000

Samrådshandlingar (plankarta, planbeskrivning, illustration 240 192000

inhämtning av fakta mm)

Öppet hus, allmänheten 10 8000

MKB, Kulturmiljöutredning 105300

totalt: 473300

KVARSTÅENDE ARBETE

2. granskning timmar

Samrådsredogörelse, revidering planhandlingar, medverkan 140 112000

arrendeavtal

Granskningsbeslut, utskick mm 10 8000

Uppdatering MKB 25000

Markmiljö- och geotekniskundersökning 200000

totalt: 345000

3. antagande timmar

Granskningsutlåtande, revidering planhandlingar 80 64000

Antagandebeslut, administration 10 8000

Arkivering, avslut 10 8000

totalt: 80000

summa kvarstående arbete: 425000
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Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Olof Selldén 
Dnr: KS 000283/2017 – 300 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Kristina Bell 
 

 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år. I samband 
med att det i kommunen har etablerats två nya stationsområden har nya detaljplaner möjlig-
gjort en stor ökning av bostäder i kommunen – bostadsbyggandet kommer i närtid att fördubb-
las vilket antas påverka kommunens invånarantal.   
 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars inrapporte-
rade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av bostadsbyggandet blir inte 
bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt ökade behov av kommu-
nal service grund på grund av ökad inflyttning. 
 
Politiker och tjänstemän behöver en prognos för att kunna bedöma kommande behov i skola, 
vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolkningsprognos under-
lättar även arbetet med kommunens budget. 
 

Övervägande/framtid 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås befolknings-
prognosen att ligga till grund för behovsbedömning av kommunens verksamheter så som skol-
struktur och vård/omsorg. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som underlag för behovsbe-
dömning av kommunens verksamheter.    
 
 
Båstad 2017-03-13 
 
Olof Selldén 
Planchef/Samhällsbyggnad 
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Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 001363/2015 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
, Samhällsbyggnad, Carina Ericsson,  

Teknik & service, Mårten Nilsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommet medborgarförslag, daterat 2015-10-15 
Bilaga 2. Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-14, § 257 
Bilaga 3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41 
Bilaga 4. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-07, § 165   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Kristina Bell – översiktsplanerare, Olof Selldén - 
planchef, Mårten Nilsson - exploateringsingenjör 
 

 
Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan (Hålarp 4:197 i 
Grevie) i kommunal ägo 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående fastigheten Hålarp 4:197 har inkommit, se bilaga 1.   
 
Aktuellt 
I kommunens arbete med utveckling och planering är idéer och förslag av de som bor och 
verkar i kommunen värdefulla. Sedan medborgarförslaget sändes in har en del politiska beslut 
fattats angående fastigheten Hålarp 4:197 i Grevie. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14 att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten med 
krav på rivning (se bilaga 2), precis som medborgare påtalar i sin skrivelse daterad  
2015-10-15, se bilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen har 2016-03-09 fattat beslut om att samhällsbyggnad ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie, se bilaga 3. Syftet med inriktningsdokumentet 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge 
samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. Planarbete pågår. 
 
2016-09-07 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta 
detaljplan för fastigheten Hålarp 4:197. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder i ett befintligt bostadskvarter. 
 
Fastigheten Hålarp 4:197 bedöms lämplig att bebyggas med bostäder då fastigheten är belägen 
i ett befintligt bostadskvarter. Detaljplanen kommer även att möjliggöra bostadsbebyggelse på 
fastigheten Hålarp 4:58 där Backabyns förskola idag bedriver sin verksamhet. Backaskolan är 
stängd sedan 2014. Viktigt att notera är att förskoleverksamheten kan bedriva sin verksamhet 
även i fortsättningen. Inga politiska beslut är tagna om eventuell flytt eller stängning. 
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I arbetet med den nya detaljplanen konstateras att den nya bostadsbebyggelsen inom 
fastigheten Hålarp 4:197 beräknas genera 66 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik). 
Uppskattningen är baserad på 28 nya bostadsenheter inom Hålarp 4:197 (f.d. skoltomten) med 
hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. Värt att notera är att kvarteret historiskt sett 
trafikerats av både personal, varutransporter och skolskjutstrafik samt förmodligen en hel del 
föräldrar som hämtat och lämnat sina barn i anslutning till Backaskolan. Enligt Trafikverkets 
Trafikalstringsverktyg genererade det 125 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Det innebär att 
antalet fordonsrörelse per år i kvarteret bedöms minskas när markanvändningen för Hålarp 
4:197 ändras från A - Allmänt ändamål (skola) till B (bostäder). 
 
Med hänsyn till miljö- och trafiksäkerhetsaspekter är det viktigt att en lokalisering av 
trafikalstrande verksamheter lokaliseras strategiskt bra. 
 
I arbetet med Inriktningsdokumentet för Grevie studeras eventuell lämplig framtida placering 
av såväl förskola och skola inom orten. Inga politiska beslut dock tagna angående byggnation 
av varken förskola, skola eller äldreboende. 
 
I medborgarförslaget påtalas att området ”Karlslund” (marken mellan banvallen och Lindab 
Steel AB) kommer att exploateras med bostäder under 2015-2018. En utbyggnad av bostäder 
inom ”Karlslund” är dock ej prioriterat längre. Inom området har det funnits en deponi. 
Lämplig ny disponering och användning av marken studeras i arbetet med 
Inriktningsdokument för Grevie. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget om att bibehålla 
fastigheten Hålarp 4:197 i kommunal ägo och anta svaret så som sitt eget.    
 
 
 
Båstad 2017-03-09 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Bilaga 1
 

 

 

Till Kommunfullmäktige Båstads kommun 

Medborgarförslag 

Grevie 15 oktober 2015 

BÅSTADS KOMMUN 

2015 -10- 1 5 ' 
Dn~~~.~~-~~.~.-.~ 
~-~$. :-: .b';>.~ ... 

Rivning av Backaskolan är beslutad på KS 14 oktober-2015. Samtidigt togs 

ett beslut att sälja skoltomten på marknaden. Under 2015 -2018 kommer exploatering ske av 

Karlslundsområdet i Grevie samhälle. Här godkänner detaljplanen 111 st.bostäder och i denna 

exploatering finns inte plats för tomt för allmänt område. Skoltomten Backaskolan däremot är i 

gällande detaljplan redovisat för allmänt ändamål och avsett för skola,barn eller äldreomsorg. Denna 

tomt ligger centralt i samhället med tillfarter i alla väderstreck. Dessutom är skoltomten belägen 

endast 200 meter från Karlslunds exploateringsområde. 

Jag anser att en generös tomt för allmänt ändamål mitt i samhället är unikt och måste vara kvar i 

kommunens ägo. Dessutom är denna tomt strategiskt viktig för kommunen just för skola, barn eller 

äldreomsorg. Exploateringen av Böske 37:1 vet vi ingenting om. Den är utlagd i plan 2019-2020 och i 

denna exploatering finns mycket känsliga inslag. 

Undertecknad föreslår med hänvisning av ovanstående att skoltomten Backaskolan inte säljs utan är 

kvar i kommunens ägo. Dessutom vill jag att man markbereder tomten för en ny skola och tar till vara 

de befintliga utrymmen i form av fotbollsplan, lekpark osv och utvecklar den potential tomten 

verkligen har. Kan man dessutom behålla friska delar som idrottshall är detta bara en bonus. 

Grevie Datum som ovan 

Med vänlig~ 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2015-10-14 23 av 36 

KS § 257 Dnr KS 000385/2015 - 600 

Rivning av Backaskolan i Grevie 

Beskrivning av ärendet Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i 
fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att 
verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och eleverna flyttade till 
Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidshemsverksamhet. 

Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna på fastigheten och 
samtidigt leva upp till lagstiftningens krav på ventilation, belysning, 
tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under hösten -14 av Båstadhem 
och landade på 37.6 mkr exkl. moms, se bilaga 1. Denna beräkning saknade 
dock kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt bedöms 
kostnaderna för renovering av skolan uppgå till ca 38 mkr exkl. moms.  

Yrkanden Thomas Andersson (FP): Återremiss med följande motivering: Förvaltningen 
ska presentera möjliga alternativ till framtida användning av området där 
skolan ligger. 

Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan alternativt 
sälja skolan med krav på rivning. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på det framlagda yrkandet om återremiss 
varvid han finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat Omröstningen faller ut med 12 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande: 

JA-röster: Inge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Ingela Stefansson (S), Jessica Andersson (S), Carolin Gräbner (SD),  
Gösta Gebauer (BP), Uno Johansson (C), Kerstin Gustafsson (M),  
Christer de la Motte (M), Daniel Olofsson (M) och Bo Wendt (BP). 

NEJ-röst: Thomas Andersson (FP). 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå yrkandet om återremiss. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten
med krav på rivning. 

_____ 

Bilaga 
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Bilaga 3

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 1av2 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -03- 2 2 
KS §41 Dnr KS 000032/2016 - 300 

Dnr ... :I).!~ .. -:: ~.5..~. 

lnriktningsdokument för Grevies utveckling 

Beskrivning av ärendet Grevie har haft en försiktig befolkningsökning sedan år 2000 och samhället 
präglas främst av järnvägen och två stora företag; Lindab och NP Nilsson och 
deras verksamhetslokaler i centrala delarna av Grevie. Lindab har även ett stort 
verksamhetsområde i de södra delarna av Grevie. Under den senaste tiden har 
stora strukturella förändringar skett i Grevie. Järnvägens nya dragning genom 
Hallandsåstunnlarna innebär att den gamla banan genom Grevie tas bort. 
Beslutet att stänga skolan i Grevie pga otjänliga lokaler har påverkat samhället 
och idag går barnen i skola i Västra Karup och Förslöv. Biblioteket som tidigare 
funnits i skolans lokaler har omlokaliseras till samhällets knutpunkt vid 
matbutiken. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

De strukturella förändringarna skapar nya utvecklingsmöjligheter för Grevie. I 
samhället finns attraktiv, kommunalägd mark lämplig för bostäder och 
kommunen ser Grevie som en ort med goda kommunikationer och potential att 
attrahera nya invånare. För att ta ett samlat grepp om de 
utvecklingsmöjligheter som finns och även hantera utmaningar i form av 
långsam befolkningsutveckling föreslås att ett inriktningsdokument tas fram 
för att tydliggöra utgångspunkterna för utveckling och på en strategisk nivå 
lägga grunderna för framtida utveckling av Grevie. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-02-29 
Bilaga 1. Tidigare uppdrag Böske 37:1 (2015-03-11), beslut KS 2015-04-15 § 
125 
Bilaga 2. Kostnadsberäkning daterad 2015-12-18 
Bilaga 3. Finansiering av inriktningsdokument för Grevies utveckling, Johan 
Linden, daterad 2016-02-01 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdraget om planläggning för exploatering av Böske 37:1(KS313/15 -315) 
omformuleras och förvaltningen ges ett utökat uppdrag att upprätta ett 
Inriktningsdokument för Grevies utveckling. 

2. Finansiering av inriktningsdokumentet för Grevies utveckling på 270 tkr sker 
genom ianspråktagande av 100 tkr ifrån de budgeterade medlen som står till 
KFs förfogande under 2016 samt 170 tkr ifrån de budgeterade medlen som står 
till KS förfogande under 2016. 

3. Förvaltningen ges uppdraget att upprätta en uppdrags beskrivning för 
centrala Grevies utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för Kommunstyrelsen. 
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Bilaga 4BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-09-07 20 av 36 

KS § 165 DnrKS000968/2016-315 

Planbesked för Hålarp 4:197 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Grevie och avgränsas av Märgelvägen i söder, 
Skolgatan i öster, Solhemsvägen i väster samt befintlig bostadsbebyggelse i 
norr. Kommunstyrelsen beslutat 2015-10-14, § 257, att riva backaskolan 
alternativt sälja fastigheten med krav på rivning. För att en ny bebyggelse och 
försäljning av fastigheten Hålarp 4: 197 ska kunna komma till stånd måste 
detaljplanen ändras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden och planarkitekt 
Camilla Nermark, daterad 2016-08-10. 
KS protokoll, 2015-10-14, § 257. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. 
fastigheter i Grevie får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid 
kommande marköverlåtelser och/eller regleras i planavgift vid 
bygglovprövning. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet i samhällsbyggnads 
priori teringslista. 

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

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. 
fastigheter i Grevie får upprättas samt att samråd får hållas. 

Föredragande 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid 
kommande marköverlåtelser och/eller regleras i planavgift vid 
bygglovprövning. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet i samhällsbyggnads 
prioriteringslista. 

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

5.1 planarbetet ska hänsyn tas till kommande behov av utbyggnad av förskola i 
Grevie. 

Planarkitekt Camilla Nermark och exploateringsingenjör Per Sellden föredrar 
ärendet. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-03-10 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 001295/2016 – 200 

 
Försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna Båstadhem AB:s  försäljning av fastigheten Karup 40:1, Bjärehemmet i Västra 
Karup.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem AB har fattat beslut om att sälja Bjärehemmet i Västra Karup och vill ha 
kommunfullmäktiges godkännande till detta. Vård- och omsorgsnämnden har lämnat yttrande 
att de inte har några synpunkter på vem som äger fastigheten och att nuvarande hyresavtal för 
10 lägenheter för vårdboende och samlingslokal löper på enligt gällande villkor.  
För att säkerställa ett eventuellt framtida behov av ett vårdboende i Västra Karup så finns det 
annan kommunal mark som skulle kunna möjliggöra detta.   
 

Bakgrund 
Båstadhem har i skrivelse daterad 2016-10-14 till Kommunfullmäktige i Båstads kommun 
framfört önskemål om godkännande att få sälja Bjärehemmet i Västra Karup.  
Båstadhems styrelse fattade beslut att sälja fastigheten 2016-09-22.   
Båstadhem tillskrev även 2014-12-30 till Kommunfullmäktige en begäran att sälja 
Bjärehemmet. Kommunfullmäktige fattade då inget beslut om försäljning. 
Vård- och omsorgsförvaltningen blockförhyr idag 10 st lägenheter som ett Särskilt boende och 
en samlingslokal, kallad Hörnan i Bjärehemmet.  
Uppsägningstiden för blockförhyrningsavtalet är 3 månader.  
Det pågår planering av ett nytt vårdboende i Förslöv som kommer påverka behovet av 
lägenheterna i Bjärehemmet. 
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt yttrande gällande försäljningen att de inte har någon 
synpunkt på vem som äger fastigheten och att nuvarande hyresavtal för de 10 lägenheterna 
och samlingslokalen löper på enligt nuvarande villkor. 
 
Aktuellt 
Båstadhem har utrett förutsättningar för att bygga om Bjärehemmet till ett trygghetsboende 
och gjort bedömningen att det blir affärsmässigt svårt att genomföra. 
Båstadhem har även gjort en utredning om ombyggnad till ett vårdboende med fler lägenheter 
än idag. Båstadhem anser att kostnad för ombyggnation skulle bli alltför hög och med 
planlösningar som inte skulle bli optimalt för verksamheten. 
För att säkra mark för byggnation av ett framtida vårdboende skulle det vara möjligt att stycka 
av fastigheten innan försäljningen. Det finns dock ganska mycket mark som kommunen äger 
som skulle täcka ett framtida behov att bygga ett vårdboende. 
 
 
Jan Bernhardsson 
Teknik- och servicechef 
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2 (2) 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Vård- och omsorg, Båstadhem AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Framställan från Båstadhem om att få avyttrande fastigheten Karup 40:1, Bjärehemmet i 
Västra Karup 
Yttrande från vård- och omsorgsnämnden 2017-02-27, § 17, gällande försäljning av 
Bjärehemmet i Västra Karup  
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Till 
Kommunfullmäktige i 
Båstads kommun 

Försäl!nlng av fastigheten Karup 40:1 - Blärehemmet I Västra Karup. 

BÅSTADS l<OMMUN 
l<ommunstyrelH n 

2016 -10- z 1 
onr.VN.

7 
... 9. .. 9..<2.l.'!:::.'I/ 

..... ':b.rl. ... 6 .. :~: .. k..r?.t?. ......... .. 

På uppdrag av styrelsen för Båstadhem AB efterfrågar undertecknad kommunfullmäktiges godkännande till 
en försäljning av rubricerad fastighet. 

Styrelsen fattade beslut om en försäljning vid sitt styrelsemöte den 22 september 2016. Styrelsen har gjort 
bedömningen att det för bolagets bästa är lämpligt att sälja fastigheten till en köpare som kan hitta en 
lämplig användning . 

Undertecknad har redan den 30 december 2014 (se bifogad skrivelse) tillskrivit kommunfullmäktige med 
begäran om att Båstadhem skulle få sälja Bjärehemmet. Vi fick aldrig något beslut i denna fråga av KF. Det 
som hänt sedan 2014 är att det varit omval och den politiska makten har förändrats. Detta ledde till att 
uppsägningen av Vård- och omsorgs lokalförhyrning blev uppskjuten till 20161231. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har meddelat att man inte avser att hyra lokalyta av Båstadhem på Bjärehemmet efter 
detta datum. Vård- och omsorgsförvaltningen blockförhyr idag 10 vård-lägenheter i fastigheten. Den s k 3 -
4:an. Uppsägningstiden för detta blockförhyrningsavtal är blott 3 månader. Förvaltningen har meddelat att 
så snart ett nytt äldreboende är byggt i Förslöv kommer man att lämna de blockförhyrda 
omsorgslägenheterna på 3 -4:an. 

Båstadhem har utrett förutsättningen för att bygga om Bjärehemmet till ett Trygghetsboende. Men då 
kostnaden för detta blir för hög och den marknadsundersökning som vi gjort om efterfrågan på att bo i 
Trygghetsboende i Västra Karup var så svag, så har styrelsen beslutat att en sådan ombyggnad inte är 
affärsmässig. Vi har även utrett huruvida det skulle gå att bygga om Bjärehemmet till ett Vård- och 
omsorgsboende. Det skulle gå, men ger en dyr ombyggnationskostnad och byggnadslösningar som Vård
och omsorgsförvaltningen ställt sig negativa till genom långa korridorer etc. 

Båstadhems styrelse har uppvaktats av en intressegrupp från Västra Karup som säger sig vara beredda 
att köpa Bjärehemmet. 

För att kunna fortsätta en dialog med dessa intressenter och för att kunna erbjuda fastigheten till försäljning 
på marknaden efterfrågar Båstadhem AB kommunfullmäktiges inställning till att företaget säljer fastigheten. 

Med vänlig hälsning 

Båstad 2016-10-14 

9~.;;d{_ 
Robert Falk 
VD, Båstadhem AB 
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Till 
Kommunfullmäktige i 
Båstads kommun 

Försäljning av fastigheten Karup 40:1 - B!ärehemmet i Västra Karup. 

BÅSTADS l<OMMLH\l 

2016 .. 10- L i 
Dnr ...... ...................... ... .. 

••••c •••• •••• •• •• •••••• • •••••• ••••• 11r 

På uppdrag av styrelsen för Båstadhem AB efterfrågar undertecknad l<0mmunfullmäktiges godkännande till 
en försäljning av rubricerad fastighet. 

Bjärehemmet har under årtionden fungerat som servicehus. Begreppet servicehus med tillhörande 
servicelägenheter finns inte längre som begrepp inom äldreomsorgen i Båstads kommun. En konsekvens 
av detta har varit att kommunens Vård- och omsorgsförvaltning sagt upp blockförhyrningen av de 
lägenheter som kommunen hyrt som servicelägenheter. För verksamhetens lokaler har funnits ett 
lokalkontrakt tecknat mellan Båstadhem AB och Båstads kommun. Även detta kontrakt är uppsagt. 
Hyrestiden går ut 2015-12-31 . 

Så sent som 2009-07-01 har Båstadhem slutfört en ombyggnation av del av Bjärehemmet (den så kallade 3 
- 4:an) enligt önskemål från dåvarande Vård- och omsorgschef Susanne Hertting. Ombyggnationen gjorde 
att 10 lägenheter fick ny standard i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar. Detta skulle vara början på 
en fortsatt ombyggnation av Bjärehemmet sades det då. 

Båstadhem har när ovan angivna uppsägningar blev kända och servicehusets funktion upphört först utrett 
om en ombyggnation till ett Trygghetsboende skulle kunna ske och om det fanns en efterfrågan. Tyvärr 
visade en genomförd enkät att intresset för Trygghetsboende i Västra Karup var för litet för att en 
ombyggnation skulle kunna vara ekonomiskt motiverad även om det tekniskt var genomförbart. 

Vi har efter detta konstaterande bett arkitekter kolla om det skulle kunna genomföras en ombyggnation av 
Bjärehemmet till ett Vård- och omsorgsboende av samma standard som det nyligen ombyggda 
äldreboendet Skogsliden. Vi har emellertid erfarit att detta inte är önskvärt ur ett planeringsperspektiv från 
kommunens Vård- och omsorg utan Kommunstyrelsen har begärt att Vård- och omsorg tillsammans med 
Båstadhem ska planera för ett nytt äldreboende i Förslöv. 

De ekonomiska konsekvenserna av att kommunen sagt upp både blockförhyrningen av 
servicelägenheterna och sagt upp lokalkontraktet på Bjärehemmet är stora. 

Fastigheten har ett ekonomiskt negativt resultat. Till detta ska läggas att det finns ett akut underhållsbehov 
på ca 8 500 000 som inte utförs på grund av fastighetens ekonomi och osäkra framtid . När lokalkontraktet 
upphör den siste december nästa år tappar vi en inkomst på ca 1 040 000 kr per år, varpå fastigheten 
kommer att innebära en stor belastning för Båstadhem. 

Bokfört värde är 22 744 500 kr och bedömt marknadsvärde utifrån ovan givna ekonomiska förhållanden 
(gjord av extern värderare december 2014) är 12 000 000 kr. Det innebär att Båstadhem måste göra en 
nedskrivning med 10 744 500 kronor. Båstadhems revisorer anser med hänvisning till gällande 
redovisningsregler att hela nedskrivningen måste göras i bokslutet för 2014. 

Om Båstads kommun är beredd att åter blockförhyra fastighetens samtliga lägenheter och återuppta 
förhyrningen av fastighetens lokaler kan Båstadhem acceptera att fortsätta äga fastigheten. 

Om en förhyrning inte är av intresse måste Båstadhem av affärsmässiga skäl sälja fastigheten eftersom ett 
fortsatt ägande är direkt skadligt för bolaget och dess ekonomi. En sådan situation varken kan eller vill 
Båstadhems styrelse ta ansvar för. 

Med vänlig hälsning 

Båstad 2014-12-30 

/}kd'~ 
Robert Fall< 
VD, Båstadhem AB 
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ln J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Sida 

8 av16 

fiÅST/\l , \ '0\\11\i~l lN 
\(o 1v 1" el 'il 

VN § 17 Dnr VN 000124/2016 - 200 
/:017 03- 0 3 

' I ~ ~\0~'b'\.S\ ~m.\~ ........ _ .. ~~~ .. ""' 
}.__~"~ ............. .. ············· 

Yttrande gällande försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Beskrivning av ärendet Båstadhem AB har för avsikt att sälja Bjärehemmet i Västra I<arup. 
Bjärehemmet var tidigare ett servicehus med tillhörande värd- och omsorgs
boende med tio platser. Vid årsskiftet 2011/2012 tog Båstadhem tillbaka 
verksamheten och sköter sedan dess uthyrningen av lägenheterna. Vård-
och omsorgshoendet blockförhyrs och är ett Särskilt boende. Även en 
samlingslokal, kallad Hörnan, förhyrs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot en försäljning, under 
förutsättning att hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på med nuvarande 
förutsättningar, även med nya ägare. 

Jäv Irene Ebbesson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Mimi Sterner (L) går in 
som tjänstgörande ersättare. 

Föredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl och Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Yrkande Eddie Grankvist (BP): Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på vem 
som äger fastigheten. Vård- och omsorgsnämnden utgår ifrån att hyresavtalet 
för 3-4:an och Hörnan löper på enligt nuvarande villkor. 

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

Beslut Vård- och omsorgsnämnden lämnar följande yttrande till kommunslyrelsen: 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inga synpunkter på vem som äger 
fastigheten . 

2. Vård- och omsorgsnämnden utgår ifrån att hyresavtalet för 3-4:an 
och Hörnan löper på enligt nuvarande villkor. 

lusterancles si naturer Utdra sbes rl<ande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-15 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: VN 000124/2016-200 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Phil, vård- och omsorgschef 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förfrågan från Båstadhem AB angående försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Samråd har skett med: 

Yttrande gällande försäljning av Bjärehemmet i Västra Karup 

Bakgrund 

1 (1) 

Båstadhem AB har för avsikt att sälja Bjärehemmet i Västra Karup. Bjärehemmet var tidigare 
ett servicehus med tillhörande vård- och omsorgsboende med tio platser. Vid årsskiftet 
2011/ 2012 tog Båstadhem tillbaka verksamheten och sköter sedan dess uthyrningen av 
lägenheterna. Vård- och omsorgsboendet blockförhyrs och är ett Särskilt boende. Även en 
samlingslokal, kallad Hörnan, förhyrs. 

Aktuellt 
Båstadhem önskar sälja fastigheten och vård- och omsorgsnämnden avger i detta sitt yttrande 
i frågan. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot en försäljning, under förutsätt
ning att hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på med nuvarande förutsättningar, även 
med nya ägare. Det kommer att finnas ett ökat behov av ytterligare lägenheter inom ett 
vård- och omsorgsboende i Västra Karup. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot en försäljning, under förut
sättning att hyresavtalet för 3-4:an och Hörnan löper på med nuvarande 
förutsättningar, även med nya ägare. 

Båstad enligt ovan 

Eva-Marie Persson 
Enhetschef, Vård och omsorg 
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Vård- och omsorgsnämnden 

' >. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
· · Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Sida 

11av16 

BÅSTADS KOMMUN 

VN § 20 Dnr VN 000017 /2017 - 700 

Ökade kostnader inom Vård och omsorg för till äggskontrakt 
på Skogsliden 

Beskrivning av ärendet I budgetarbetet i mars 2016 togs det fram en översikt av lokalkostnaderna för 
vård och omsorg. Med anledning av personalens flytt till Skogsliden och 
Bjäredalen har ett antal hyresavtal sagts upp eller omförhandlats. Denna 
förändring innehar minskad kostnad för vård och omsorg på ca 1 mkr, vilket 
har tagits med som besparing i 2017 års budget. Det har efter omflyttning 
framkommit ett behov av ytterligare parkeringsplatser samt förvaring av 
elcyklar. Detta innebär en årlig ökad kostnad om ca 141 tkr. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

f.'öredragande Vård- och omsorgschefEmma Pihl föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S), Ulf jiewertz (M), Olle Larsson (L) och Sonia Larsson (C): 
Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

Justerancles signaturer Utd ragsbes tvrka 11 de 

/!9L ~ ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-15 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: VN 000017 /2017-700 

Ti ll : Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 

Bi lagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 11 januari 2017 

1 (1) 

Ökade kostnader inom Vård och omsorg för t illäggskontrakt Skogsliden 

Sammanfattning av ärendet 
I budgetarbetet i mars 2016 togs det fram en översikt av lokalkostnaderna för vård och 
omsorg. Med anledning av personalens flytt till Skogsliden och Bjäredalen har ett antal hyres
avtal sagt upp eller omförhandlats. Denna förändring innebar minskad kostnad för vård och 
omsorg på ca 1 mkr vilket har tagits med som besparing i 2017 års budget. Det har efter 
omflyttning framkommit ett behov av ytterligare parkeringsplatser samt förvaring av 
elcyklar. Detta innebär en årlig ökad kostnad om ca 141 tkr. 

Aktuellt 
I budgetarbetet i mars 2016 togs det fram en översikt av lokalkostnaderna för vård och 
omsorg. Med anledning av personalens flytt till Skogsliden och Bjäredalen har ett antal hyres
avtal sagts upp eller omförhandlats. Det handlar om Vårliden, Båtsmansgården, Gläntan, Bjäre
hemmet, Astrakan vägen och Vångavägen. Denna förändring innebar minskad kostnad för vård 
och omsorg på ca 1 mkr vilket har tagits med som besparing i 2017 års budget. 

Behovet av en utökad parkering på Skogsliden till hemvårdens bilar, elstolpar till motor
värmare, cykelgarage med möjlighet att ladda elcyklar var inte med i kostnadsberäkningen 
då besparingen på 1 mkr räknades fram. För denna ökade kostnad finns inte budgetmedel 
inom vård- och omsorgsnämndens ram, varför nu nämnden begär utökad ram med faktiska 
kostnader. 

Förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kommunstyrelsen antar och godkänner de ökade lokalkostnaderna för 
tilläggskontrakt av Skogslidens hyra för vård och omsorg och tillskjuter 
erforderliga medel. 

Båstad enligt ovan 

Emma Pihl, Vård och omsorg 
Vård- och omsorgschef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-11 1 av 2

 

 

KS § 13  Dnr KS 001427/2016 - 200 

Tilläggskontrakt Skogsliden 
 
Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fler 

parkeringsplatser, elstolpar till motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att 
ladda elcyklar. 

 Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskontrakt för att 
kunna finansiera genomförandet av byggnationen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och vård- och 

omsorgschef Emma Pihl, daterad 2016-12-07.  
 
Förvaltningens och 1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till hyreskontraktet för 
arbetsutskottets förslag Skogsliden med Båstadhem. 
 
 2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden för 

yttrande.       
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons yrkande mot 

arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner ordförande 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.      

 
Omröstningsresultat Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
 Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA. 

Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. 
 
 Omröstningen utfaller med 6 NEJ- och 5 JA-röster samt 2 ledamöter som avstår 

från att rösta. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Ingela 
Stefanssons yrkande 
 
 

Ledamot Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår från att 
rösta 

Inge Henriksson (BP) X   
Helena Stridh (BP) X   
Claes Sjögren (BP) X   
Ingela Stefansson (S)  X  
Jessica Andersson (S)  X  
Joakim Gräbner (SD) X   
Ib Nilsson (C)   X 
Uno Johansson (C)   X 
Kerstin Gustafsson (M)  X  
Ulf Jiewertz (M)  X  
Johan Olsson Swanstein (M)  X  
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-01-11 2 av 2

 

 

Thomas Andersson (L)  X  
Ordförande Bo Wendt (BP) X   
Summa: 5 6 2 

     
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet skickas till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

161208\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-12-07 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 001427/2016 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Vård och omsorg, Båstadhem 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
Vård och omsorg, Båstadhem 
 

 
Tillägg till hyreskontrakt – Skogsliden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgsenheten inom Skogsliden har behov av fler parkeringsplatser, elstolpar till 
motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att ladda elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal till gällande hyreskontrakt för att kunna finansiera 
genomförandet av byggnationen.  
 

Bakgrund 
Vård och omsorg har flyttat flera arbetsgrupper till Skogsliden och har behov av fler  
parkeringsplatser, elstolpar för motorvärmare och cykelskjul med möjlighet att kunna ladda 
elcyklar. 
Båstadhem har tagit fram ett tilläggsavtal för att finansiera byggnationen. 
Hyrestiden är 10 år. 
Hyreskostnaden är 140 667:-/ år + moms. 
Efter 10 år blir hyreskostnaden 31 000:-/år + moms och index. 
Hyreskostnaden är baserad på en investering som är kostnadsbedömd till 765 000:-. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till hyreskontraktet för Skogsliden med 
Båstadhem.  
 
2. Hyreskostnaden tas inom budgeten för vård och omsorg.    
 
 
 
Båstad 2016-12-07 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och Service  Emma Pihl, Vård och omsorg 
Teknik- och servicechef   Vård- och omsorgschef 

38

38



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-03-02 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 000239/2017 – 350 

 
Ändring av författningssamling "Avgifter vid utfärdande av parkeringsan-
märkningar i Båstads kommun" 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Författningssamlingen ”Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kom-
mun” revideras enligt följande: 
 

 Överträdelsekod 04, tillägg ”... en cykelpassage eller en cykelöverfart.” 
 Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 
 Överträdelsekod 11 byts till 24. 
 Överträdelsekod 12 byts till 25 
 Överträdelsekod 13 byts till 26 
 Överträdelsekod 14 byts till 27 

   
 
Sammanfattning av ärendet 
Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin författningssam-
ling TSFS 2015:115 som anger överträdelsekoder vid utfärdande av felparkeringsavgifter. I 
ärendet föreslås inga ändringar av felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och över-
trädelskoder för att stämma överens med transportstyrelsens ändringsbilaga TSFS 2016:116.   
 

Aktuellt 
Båstads kommuns författningssamling (reviderad i KF den 26 juni 2014, § 107) om avgifter vid 
utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun stämmer inte längre överens med 
Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2012:115. Detta påverkar inte kommunens 
parkeringsövervakning men det kan leda till problem i rättsliga processer vid överklagan av 
utfärdade parkeringsanmärkningar. 
 
För att kommunens författningssamling återigen ska stämma överens med Transportstyrel-
sens motsvarighet krävs en revidering enligt följande: 
 
 Överträdelsekod 04, tillägg ”... en cykelpassage eller en cykelöverfart.” 
 Överträdelsekod 10 delas upp i 20, 21, 22 och 23. 
 Överträdelsekod 11 byts till 24. 
 Överträdelsekod 12 byts till 25 
 Överträdelsekod 13 byts till 26 
 Överträdelsekod 14 byts till 27 
 
Föreslagna revideringar är markerade i gult i bilaga 2. 
 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och service 
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2 (2) 

 

 
Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, trafik- och gatuingenjören 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Gällande författningssamling om avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkning i 
Båstads kommun. 
Bilaga 2. Förslag till revidering av författningssamling om avgifter vid utfärdande av parke-
ringsanmärkning i Båstads kommun. 
Bilaga 3. Utdrag ur TSFS 2016:116.  
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Punkt 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

ll1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Författningssam ling 

1 (3) 

Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2010, § 131 Dnr: 506/10-353 
Reviderad av kommunfullmäktige den 26 juni 2014, § 107 Dnr: KS 506/10-353 

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar 
i Båstads kommun 

Avgift Överträdelse Anteckningsfält 

Stannat eller parkerat fordon, Trafikförordningen 

700 På allmän plats inom tättbebyggt område GRÄSMATTA, SKILJEREMSA, 

som är terränq (3 kap 48 §) REFUG, TORG etc 

1000 På gång- eller cykelbana (3 kap 48 §) GANGBANA,CYKELBANA 

700 Mot färdriktningen (3 kap 52 §) 

1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe (3 kap 53 §) 

1000 I en vägkorsning eller inom 10 m från kor-

sande körbanas närmaste vtterkant (3 kap 53 §) 

1000 I ett körfält eller en körbana för fordon i linje-

trafik m fl (3 kap 53 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på HALLPLATS 

hållplats för fordon i linjetrafik (3 kap 54 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LASTPLATS, 

ändamålplats (3 kap 54 §) LASTPLA TS ENDAST FÖR LASTBIL 

PA- OCH A VST/GNINGSPLA TS 

BOKBUSSPLA TS 

TAX/PLATS 

AMBULANSPLA TS 

SKOLSKJUTSPLA TS 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LADDPLATS 

laddplats (3 kap 54 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLA TS FÖR PRH 

plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §) PRH-KORT DEL VIS DOLT 

FEL VÄNT PRH-KORT 

STULETIFÖRLUSTANMÄL T PRH-

KORT 

700 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLA TS FÖR MC 

plats avsedd för visst fordonsslag (3 kap 54 §) P-PLA TS FÖR TUNG LASTBIL etc 

1000 Så att fara uppstår eller trafiken hindras eller 

störs (3 kap 47 §) 

1000 I en korsning med järnväg eller spårväg JÄRNVÄGSKORSNING 

(3 kap 47 &l SPARVÄGSKORSNING 

1000 Vägmärken eller trafiksignal skyms (3 kap 47 §) 

1000 Ej i vägens längdriktning (3 kap 52 §) 
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2 (3) 

Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 
09 1000 Ej så långt från körbanans mitt som möjligt 

(3 kap 52 §) 

1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före en 
cvkelöverfart (3 kap 53 §) 

1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före en KORSANDE GANGBANA 

korsande cykelbana eller gångbana (3 kap 53 §) KORSANDE CYKELBANA 

1000 Vägport eller tunnel (3 kap 53 §) VÄG PORT 

TUNNEL 

1000 Backkrön eller kurva (3 kap 53 §) BACKKRÖN 

KURVA 

1000 Längs en heldragen linje som anger gräns 
mellan körfält (3 kap 53 §) 

1000 Cykelfält (3 kap 53 §) 

1000 Spärrområde (3 kap 53 §) 

1000 Cirkulationsplats (3 kap 53 §) 

Parkerat fordon, Trafikförordningen 

10 300 Med något hjul utanför en uppställningsplats 

(3 kao 49 &l 

300 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49a §) 

300 Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsva- BILJETT GÄLLER EJ (ev. tid utgått 

rande är synlig och läsbar (3 kap 49a §) datum och klockslag), 

BILJETT EJ SYNLIG, 

BILJETT DEL VIS DOLD 

BILJETT FELVÄND 

300 Utan att tiden på en parkeringsskiva eller P-SKIVA FELINSTÄLLD 

motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a § 

300 Utan att tidsangivelsen på en parkerings- P-SKIVA EJ SYNLIG 

skiva eller motsvarande är synlig och läsbar BILJETT DEL VIS DOLD 

utifrån (3 kap 49a §) P-SKIVA FELVÄND 

FLERA P-SKIVOR 

300 Utan att visa att avgift är betald på 
parkeringsmätare (3 kap 49a §) 

11 700 Framför infart till fastighet eller så att for-
donstrafik till eller från fastigheten väsentligen 
försvåras (3 kap 55 §) 

12 700 På en huvudled (3 kap 55 §) 

13 700 På en gågata eller i ett gångfartsområde GAGATA 

18 kao 1 &l GANGFARTSOMRADE 
14 700 Hindrar tillträde eller att fordon kan föras från 

platsen (3 kap 49 §) 

700 Inom 30 meter från en plankorsning (3 kap 55 §) PLAN(JÄRNVÄGS/SPARVÄGS) 

KORSNING, 
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3 (3) 

Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 
14 700 Bredvid annat fordon eller anordning BREDVID ANNAT FORDON 

(3 kap 55 §) BREDVID CONTAINER 

700 Mötesplats (3 kap 55 §) MÖTESPLATS 

Stannat eller parkerat fordon, LTF eller väg hållarbeslut enl. TrF 10:14 

30 1000 Inom område där fordon inte får stannas EX VÄNDPLATS, 
eller parkeras STOPPFÖRBUDSOMRÅDE 

31 1000 På plats (sträcka) där fordon inte får stannas 
eller parkeras 

33 1000 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 

Parkerat fordon, LTF eller väghållarbeslut enl. TrF 10:14 

34 700 Inom område där fordon inte får parkeras EX VÄNDPLATS, 
PARKERINGSFÖRBUDSOMRÅDE 

35 700 På plats (sträcka) där fordon inte får 
parkeras 

38 300 Längre än tillåten tid EX PARKERING 30 MIN 
P-SKIVA, ÖVERSKRIDEN TID 
NYTTOKORT, ÖVERSKRIDEN TID 

42 700 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 
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Punkt 

1 (2) 

Förslag till revidering av författningssamling gällande 
avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar 
i Båstads kommun 

Avgift Överträdelse Anteckningsfält 

Stannat eller parkerat fordon, Trafikförordningen (1998:12 76) 

01 700 På allmän plats inom tättbebyggt område som GRÄSMATTA, SKIL]EREMSA, REFUG, 

är terräng (3 kap 48 §) TORG etc 
02 1000 På gång- eller cykelbana (3 kap 48 §) GÄNGBANA,CYKELBANA 

03 700 Mot färdriktningen (3 kap 52 §) 

04 1000 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett 
övergångsställe, en cykelpassage eller en 
cykel överfart (3 kap 53 §) 

05 1000 I en vägkorsning eller inom 10 m från korsande 
körbanas närmaste ytterkant (3 kap 53 §) 

06 1000 I ett körfält eller en körbana för fordon i 
linjetrafik m f1 (3 kap 53 §) 

07 1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på HÄLLPLATS 

hållplats för fordon i linjetrafik (3 kap 54 §) 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LASTPLATS, 

ändamål plats (3 kap 54 §) LASTPLATS ENDAST FÖR LASTBIL 

PÄ- OCH AVSTIGNINGSPLATS 

BOKBUSSPLATS 

TAX/PLATS 

AMBULANSPLA TS 

SKOLSK]UTSPLA TS 

1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på LADDPLATS 

laddplats (3 kap 54 §) 

08 1000 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLATS FÖR PRH 

plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §) PRH-KORT DELVIS DOLT 

FELVÄNT PRH-KORT 

STULET/FÖRLUSTANMÄLT PRH-KORT 

700 För annat ändamål än på- eller avstigning på P-PLA TS FÖR MC 

plats avsedd för visst fordonsslag (3 kap 54 §) P-PLATS FÖR TUNG LASTBIL etc 
09 1000 Enligt antecknad överträdelse 
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2 (2) 

Punkt Avgift Överträdelse Anteckningsfält 

Parkerat fordon, Trafikförordningen (1998:12 76) 

20 300 Med något hjul utanför en uppställningsplats 
eller annan markering 

(3 kap 49 §) 

21 300 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, 
utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49a §) 

22 300 Utan att giltig parkeringsbiljett eller motsva- BILJETT GÄLLER Ej (ev. tid utgått datum 
rande är synlig och läsbar (3 kap 49a §) och klockslag), 

BILJETT Ej SYNLIG, 

BILJETT DELVIS DOLD 
BILJETT FELVÄND 

23 300 Utan att tiden på en parkeringsskiva eller P-SKIVA FELINSTÄLLD 
motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a § eller P-SKIVA Ej SYNLIG 
utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap 49a BILJETT DELVIS DOLD 

§) P-SKIVA FELVÄND 

FLERA P-SKIVOR 

24 700 Framför infart till fastighet eller så att 
fordonstrafik till eller från fastigheten 
väsentligen försvåras (3 kap 55 §) 

25 700 På en huvudled (3 kap 55 §) 

26 700 På en gågata eller i ett gångfartsområde GÅGATA 

(8kap1 §) GÅNGFARTSOMRÅDE 
27 700 Enligt antecknad överträdelse 

Stannat eller parkerat fordon, L TF eller väghållarbeslut enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen (1998:12 7 6) 

30 1000 Inom område där fordon inte får stannas eller EX VÄNDPLATS, 
parkeras STO PPFÖ RBUDSO MRÅD E 

31 1000 På plats (sträcka) där fordon inte får stannas 
eller parkeras 

33 1000 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 

Parkerat fordon, LTF eller väghållarbeslut enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen (1998:12 7 6) 

34 700 Inom område där fordon inte får parkeras EX VÄNDPLATS, 

PARKERINGSFÖ RBUDSO MRÅD E 
35 700 På plats (sträcka) där fordon inte får parkeras 

38 300 Längre än tillåten tid EX PARKERING 30 MIN 

P-SKIVA, ÖVERSKRIDEN TID 
NYTTOKORT, ÖVERSKRIDEN TID 

42 700 Enligt antecknad överträdelse Skriv mot vilken föreskrift eller rita skiss 
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Bilaga. Slag av överträdelse 

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är tetTäng (3 kap. 48 §) 
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 

I 
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykel
passage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §) 
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytter
kant (3 kap. 53 §) 
06 i ett köifålt eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §) 
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller 
laddplats (3 kap. 54 §) 
08 för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafi
kantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 
09 enligt antecknad överträdelse 

Parkerat fordon 

20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering 
(3 kap. 49 §) 
21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 
helgdag (3 kap. 49 a §) 
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar 
(3 kap. 49 a §) 
23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 
3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 
24 framför infatt till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastig-
heten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §) ' 
25 på en huvudled (3 kap. 55 §) 
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 
27 enligt antecknad överträdelse 

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller 
i föreskrifter enligt 10 kap. 14 §trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 
33 enligt antecknad överträdelse 

Parkerat fordon 

34 inom område där fordon inte får parkeras 
35 på plats där fordon inte får parkeras 
3 7 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 
3 8 längre än tillåten tid 

TSFS 2016:116 
Bilaga 

3 
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TSFS 2016:116 
Bilaga 

4 

39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 
42 enligt antecknad överträdelse 
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