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Datum: 2020-06-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000888/2019 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Inge Henriksson. 
 
2. Protokolljusteringen äger rum omedelbart i anslutning till sammansträdet. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. 
För justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av  
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje  
sammanträde.  
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en  
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån  
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte  
behöver justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie 
justeringsperson på nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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Datum: 2020-06-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000889/2019 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
Dagordningen godkänns. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av sekreteraren och  
godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2020-05-28 1 av 1 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 

 

KSau § 93  Dnr KS 000351/2020 - 350 

Ställplatser för husbilar och husvagnar på Prästliden 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2017 med en motion om att se över möjlighet till 

ställplatser för husbilar och husvagnar. Motionären önskade att kommunen 
undersökte och kostnadsberäknade ett eventuellt införande av ett antal 
ställplatser i Båstad och Torekov. Förvaltningen utredde olika alternativ 
gällande lämplighet för ställplatser och kom fram till att ytan på västra delen av 
Prästliden var väl lämpad för ställplatsverksamhet. 

 
 Förslaget återemitterades av kommunfullmäktige, med uppdrag att 

komplettera ärendet med bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, 
uppställningsreglering samt se över eventuellt behov av upphandling. 
Förvaltningen inkom med önskad komplettering och kommunfullmäktige antog 
förvaltningens förslag till beslut om att kunna gå vidare med ärendet i syfte att 
upp-låta mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar 
under 2019 på Präst-liden. 

 
 Ett tidsbegränsat avtal slöts med en privat aktör under sommarsäsongen 2019 

och en efterföljande utvärdering av säsongen presenterades för 
Kommunstyrelsen under senhösten 2019. Då förvaltningen har delegation på 
att upplåta kommunal mark, lyftes ärendet som ett informationsärende och inte 
ett beslutsärende. I samband med presentationen av utvärderingen ställde sig 
majoriteten av kommunstyrelsen positiv till att fortsatt upplåta den aktuella 
ytan för perioden 2020-2025  till samma privata aktör som bedrivit 
verksamheten under 2019. Den mest framträdande synpunkten som framkom 
vid utvärderingen var önskemål om tydligare skyltning, i form av skyltar som 
tydligt illustrerar en husbil.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av park- och gatuchef Marie Eriksson, 2020-05-26.      
 
Föredragande  Marie Eriksson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag Förvaltningen får i uppdrag att upplåta mark till Båstad camping under en 5 års 

period 2020-2025 för att tillhandahålla ställplatser för husbilar på Prästliden.        
 
Yrkanden Ordförande yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna 

något förslag till beslut till kommunstyrelsen.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandet.           
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte lämna något förslag till 

beslut till kommunstyrelsen.            
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Datum: 2020-05-26 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS 000351/2020 (Tidigare KS 000619/2017-350) 

 
Ställplatser för husbilar på Prästliden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att upplåta mark till Båstad camping under en 5 års period 

2020-2025 för att tillhandahålla ställplatser för husbilar på Prästliden. 
 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet inkom 2017 med en motion om att se över möjlighet till ställplatser för husbilar 
och husvagnar. Motionären önskade att kommunen undersökte och kostnadsberäknade ett 
eventuellt införande av ett antal ställplatser i Båstad och Torekov. 
Förvaltningen utredde olika alternativ gällande lämplighet för ställplatser och kom fram till att 
ytan på västra delen av Prästliden var väl lämpad för ställplatsverksamhet. 
 
Förslaget återemitterades av kommunfullmäktige, med uppdrag att komplettera ärendet med 
bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering samt se över eventuellt 
behov av upphandling. Förvaltningen inkom med önskad komplettering och kommunfullmäk-
tige antog förvaltningens förslag till beslut om att kunna gå vidare med ärendet i syfte att upp-
låta mark till en privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Präst-
liden. 
 
Ett tidsbegränsat avtal slöts med en privat aktör under sommarsäsongen 2019 och en efterföl-
jande utvärdering av säsongen presenterades för Kommunstyrelsen under senhösten 2019. 
Då förvaltningen har delegation på att upplåta kommunal mark, lyftes ärendet som ett inform-
ationsärende och inte ett beslutsärende. I samband med presentationen av utvärderingen 
ställde sig majoriteten av kommunstyrelsen positiv till att fortsatt upplåta den aktuella ytan för 
perioden 2020-2025  till samma privata aktör som bedrivit verksamheten under 2019. Den 
mest framträdande synpunkten som framkom vid utvärderingen var önskemål om tydligare 
skylting, i form av skyltar som tydligt illusterar en husbil. 
 
Bakgrund 
 
Under senare år har husbilsturismen i Sverige ökat, vilket även medfört ett ökat behov av 
lämpliga ställplatser för denna växande målgrupp. 
 
I Båstad har det fram till 2019 inte funnits någon centralt placerad ställplats för husbilar. Präst-
liden har dock haft en parkeringsyta för fordon klass II. Vid större evenemang har ytan även 
använts för att rymma tillfällig parkering av personbilar (fordon klass I). 
Gällande regelverk har fram till 2019 medgivit parkering av husbilar, men inte någon form av 
camping, vilket parkeringen automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Därför 
har den aktuella ytan under tidigare år varit föremål för olovlig övernattning i form av camping 
med både husvagn, tält, men fram för allt med husbil. I samband med att avtal för 2019 slöts 
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med den privata aktören, gjordes en uppdelning där kommunen fortsatte att tillhandahålla av-
giftsbelagd dagparkering för husbilar i egen regi, medan större delen av ytan uppläts i syfte att 
bedriva ställplatsverksamhet. 
 
Förvaltningen anser att markupplåtelsen med den privata aktören har fungerat mycket väl un-
der tiden för markupplåtelsen. Förvaltingen och den privata aktören har under hela upplåtel-
sen haft en god kommunikation och den privata aktören har i alla avseende levt upp till det av-
tal som tecknades parterna emellan.  
Genom det tillfälliga avtalet som tecknades under 2019 ökades skötselfrekvensen av ytan och 
den västra infarten gav ett betydligt mer välklippt och välvårdat intryck än tidigare år. 
 
 
Aktuellt 
 
Då majoriteten av Kommunstyrelsen i samband med informationsärendet ställde sig positiv till 
att upplåta ytan under en längre period valde förvaltningen, med stöd av delegationsordningen 
att teckna ett lägenhetsarrende med aktören som bedrivit verksamheten på platsen under 
2019. 
Anledningen till den längre upplåtelseperioden är för att möjliggöra för arrendatorn att göra 
investeringar i kvalitetshöjande åtgärder så som skyltning, tillfartsvägar och betalsystem för 
ställplatsen men också för att kunna säkerställa bemanning på ytan. 
Arrendeavtalet medför skyldigheter för arrendatorn i form av att söka och erhålla de tillstånd 
som krävs för att på ett legalt sätt kunna bedriva ställplatsverksamhet på arrendestället. För 
att uppfylla tillståndskraven enligt gällande arrendekontrakt sökte arrendatorn  säsongsbase-
rat bygglov för att kunna bedriva sin verksamhet. 
Ansökan väckte uppmärksamhet hos närboende och handläggande tjänsteman på bygglovsav-
delningen valde att lyfta ärendet till myndighetsnämnden. Viktigt för det aktuella ärendet i 
fråga är att poängtera att myndighetnämndens uppgift är att pröva om ärendet är förenligt 
med Plan och bygglagen (PBL), på ett opartiskt sätt.  
 
Historiskt sett har det under många år förekommit olovlig övernattning på platsen. Beslutar sig 
Kommunstyrelsen för att man inte önskar ställplatsverksamhet på Prästliden, bör man ta ställ-
ning till vad man istället önskar göra med ytan i fråga.  
Genom att erbjuda en reglerad ställplats stärker Båstad sitt varumärke som besöks destination.  
 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna ställplatser för husbilar, är positivt för Båstads kommun 
som turistmål och som varumärke. 
Inledningen på 2020 skiljer sig på flertalet punkter från tidigare år, rådande situation ordsakad 
av Covid-19 ställer hela landet inför okända utmaningar. I Båstad är konsekvensen av rådande 
pandemi att samtliga av de årligen återkommades arrangemangen som är utmärkande för Bå-
stad i form av Tennis, Summer on och Kammarmusikfestival för att nämna några, har blivit in-
ställda. Majoriteten av populära solsäkra semesterdestinationer utomlands är stängda för 
svenska turister, därför kan man med högsannolikhet förutspå att semestrandet inom Sverige 
kommer att vara högt under 2020. 
De konsekvenser av pandemin som förvaltningen upplever redan innan semesterperioden har 
startat är ett ökat tryck på kommunala grönytor, men även en ökad användning av naturområ-
den och vandringsleder. Att semestra med husbil ses av många som ett bra alternativ och en 
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möjlighet att semestra samtidigt som man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
om att hålla avstånd.  
 
 
 

Ekonomi 
 
I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk-
samheten för att upprätthålla den skötselstandard på ytan som den privata aktören upprätt-
hållit under 2019 gällande renhållning och gräsklippning. Den privata aktören har haft daglig-
renhållning på ytan och klippt gräset varje vecka. Skulle kommunen återta ytan skulle en kvali-
tetsförsämring ske i form sänkt frekvens på renhållning och gräsklippning, samt att oreglerad 
och olovlig övernattning på ytan med största sannolikhet skulle förekomma. 
Ytans beskaffenhet och placering medger en kommunal skötselfrekvens som består i renhåll-
ning vid behov och slaghack av ytan maximalt 4 ggr/år. 
Väljer man att upplåta marken för ställplatsverksamhet och bevilja säsongsbaserat bygglov un-
der hela arrendetiden, innebär det för kommunen en intäkt för marken som regleras enligt 
tecknat arrendeavtal, samtidigt som de kommunala kostnaderna för ytan faller bort.   
 
 
 
 
Marie Eriksson 
Park och gatuchef 
Teknik & Service 
 
 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, Teknik & Servicechef 
 


