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KS § 157  Dnr KS 001000/2016 - 200 

Vägrätt Hemmeslöv 10:6 
 
Beskrivning av ärendet Trafikverket innehar vägrätt för den mark som tagits i anspråk av vägföretaget 

”Inre kustvägen mellan Båstad och Skummeslöv” innefattande bl.a. den 
kommunägda fastigheten Båstad Hemmeslöv 10:6. Avtal har nu upprättats 
mellan Trafikverket och kommunen, med beaktande av det mellan parterna 
2011-01-31 ingångna avtalet för projektet Inre Kustvägen, innefattande att 
Trafikverket nu ersätter kommunen med 635.000 kronor jämte tillkommande 
index för det intrång vägupplåtelsen utgör i kommunens fastighet Hemmeslöv 
10:6.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2016-08-01.  

Upprättat avtal om ersättning för vägrätt avseende fastigheten Hemmeslöv 
10:6.      

 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat avtal om ersättning för vägrätt avseende fastigheten 

Hemmeslöv 10:6 och uppdra åt exploateringsingenjören teckna detsamma. 
 
Föredragande Exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Godkänna upprättat avtal om ersättning för vägrätt avseende fastigheten 
Hemmeslöv 10:6 och uppdra åt exploateringsingenjören teckna detsamma.      
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-08-01 

Handläggare: Per Sellden 

Dnr l<S 001000/2.016 ,200 

Beslutet ska expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsingenjören, Ekonomichefen, Teknik&Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om ersättning för vägrätt 

Avtal om ersättning för vägrätt. 

Sammanfattning av ärendet. 

1 (2) 

Trafikverket innehar vägrätt för den mark som tagits i anspråk för vägföretaget" Inre 
kustvägen mellan Båstad och Skummeslöv" innefattande b la den kommunägda fastig
heten Båstad Hemmeslöv 10:6. Avtal har nu upprättats mellan Trafikverket och kom
munen, med beaktande av det mellan parterna 2011-01-31 ingångna avtalet för pro
jektet Inre Kustvägen, innefattande att Trafikverket nu ersätter kommunen med 
635.000 kronor jämte tillkommande index för det intrång vägupplåtelsen utgör i 
kommunens fastighet Hemmeslöv 10:46. 

Bakgrund 

Kommunen och Trafikverket (tidigare Vägverket) har dels 1995-12-06 och dels 2011-
01-26 i avtal reglerat ansvar och ekonomi i utbyggnads- och driftsfrågor som sam
manhänger med vägutbyggnader till Båstads nya station. I det senare avtalet förbin
der sig Båstads kommun att" i god tid och utan kostnad ställa all mark som behövs för 
Projektets genomförande till förfogande. Detta gäller kommunägd mark och mark 
inom detaljplanelagt område enligt avtal daterat 1995-12-06." Med tillämpning av 
nyssnämnda avtal har upprättats bilagt avtal avseende vägrätt för fastigheten Hem
meslöv 10:46. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Godkänna upprättat avtal om ersättning för vägrätt avseende fastigheten Hem
meslöv 10:6 och uppdra åt exploateringsingenjören teckna detsamma 

160801 \c:\users\persel l \documents\brevmall för båstads kommu6.docx\ps 
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u TRAFIKVERKET 

BÅSTAns KOMMUN 
Korrr11 • ·· ,. " · ··1 

2016 -08- 0 ·1 
Dnr.k.$ .. 00.\.QQ.Q.).. 
....... 201 .G . ~ . .2.0P .... 

Avtal om ersättning för vägrätt 

Mellan Trafikverket, orngaisationsnummer 202100-6297, och nedanstående 
fastighetsägare har följande avtal träffats. 

1. Parter 

Staten genom Trafikverket 

Ägare till Båstad Hemmeslöv 10:6 
Båstad kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 

2. Vägrätt 

202100-6297 

212000-0944 

Trafikverket innehar med vägrätt den mark som behövs för vägföretaget 
"Inre kustvägen mellan Båstad och Skummeslöv", projektnummer V882111, enligt 
fastställd och lagakraftvunnen arbetsplan. Vägrättens omfattning framgår 
av blåmarkering på kartbilaga 1 och uppgår till 13 360 m2. Tillträdesdagen var 1 
december 2014. 

3. Enski ld väg 
Mark tas även i anspråk för omläggning av enskild väg, Hemmeslöv GA:20. Vägen 
kommer att läggas om för att rätvinkligt ansluta till nya Inre Kustvägen. Omfattningen av 
ombyggnaden av den enskilda vägen framgår av grönmarkering på kartbilaga 1 och 
uppgår till ca 1430 m2• 

4. Frånskilt markområde 
När inre kustvägen anläggs kommer en del av fastigheten, ca 14 130 kvm, att hamna på 
andra sidan Inre Kustvägen, frånskild resterande fastighet. Med hänsyn till "restytans" 
långsmala utformningen bedöms det kvarvarande värdet här till 25 % av tidigare bedömt 
marknadsvärde, se ersättningen under punkt 6. 

5. Samfinansiering 
Trafikverket och Båstads kommun samfinasierar detta projekt och delar lika på 
kostnaderna. Nedanstående uträkningar under posten "Ersättning för intrång'', delas 
dälför på hälften. 

TDOK 2 013: 0 2 16 Mall ersättning för vägrätt 
version i.o 
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6. Ersättning för intrång 
För vägrättsupplåtelsen betalar Trafikverket till fastighetsägaren följande belopp 
per ersättningspost. 

Intrångsersättning för Båstad Hemmeslöv 10:6 

Ianspråktagen mark för vägrätt (13 360 m2) 

Mark för enskild väg (1430 m2) 
Restyta på andra sidan Inre Kustvägen (14130 m2) 

25 % påslag 

Summa innan halvering 
Summa efter halvering 

Avrundningspost 

Summa som utbetalas: 

534 400 kr 
57 200 kr 

423 900 kr 
253 875 kr 

1269 375 kr 
634 688 kr 

312 kr 

635 000 kr 

Uppräkning sker med konsumentprisindex från tillträdesdagen till senast kända 
index vid dagen för avtalstecknandet. Ränta utgår enligt räntelagen (referensränta 
+2%) från tillträdesdagen tills betalning sker. 

7. Betalning 
Trafikverket ska till fastighetsägaren utbetala ersättningen på 635 000 kr 
(sexhundratrettiofemtusen kronor) inom en månad efter att båda parter 
undertecknat detta avtal. 

8. Övrigt 
Av detta avtal är två exemplar upprättade och utväxlade. 

Malmö, 2016- ...... -...... 

För Trafikverket 

Magdalena Lutczyk 
Trafikverket 

Båstad, 2016- ...... -...... 

För Båstad Hemmeslöv 10:6 

Per Sellden 
Båstads kommun 
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KS au § 143  Dnr KS 000871/2016 - 900 

Ny vision för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns vision har under lång tid varit föremål för debatt, både i 

fråga om behovet av att uppdatera den och kring svårigheten att använda den 
befintliga i arbetet med mål och resultatsyrning. Tillväxtrådet, som består av 
representanter från kommunen, näringslivet och Båstads turism och näringsliv, 
såg tydligt behovet av en ny och ändamålsenlig vision för att stärka 
kommunens utvecklingsarbete. En av uppgifterna för tillväxtrådet är att vara 
länken mellan kommunen och näringslivet för att underlätta kommunikationen 
och stödja ett samförstånd för god utveckling i kommunen. I tillväxtrådet 
representeras kommunen av Bo Wendt, Ingela Stefansson, Katarina Pelin och 
Henrik Andersson.  

 
 Karin Bengtsson (Båstad Turism och Näringsliv) och Patrik Johannsson 

(Båstads kommun) gavs enhälligt i uppdrag att genomföra en kort och tydlig 
process med stor möjlighet till delaktighet från näringsliv, allmänhet, 
tjänstemän och politiker; som skulle resultera i ett förslag till ny Vision för 
Båstads kommun.  

 
 Arbetet har pågått under hösten 2015 och våren 2016. Allmänhet, Politiker, 

näringslivsföreträdare, föreningar och tjänstemän har beretts möjlighet att 
deltaga, en möjlighet som många även tagit. Det har arrangerats öppna möten, 
föreläsningar och rådsmöten såväl som kommunikation via Båstads kommuns 
webbplats, Facebook, frukostseminarier och politiska möten. Engagemanget 
har varit stort och intresset är på topp inför möjligheten att samlas under en 
gemensam vision för Båstads kommun 2030.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2016-06-22. 
 Förslag till vision för Båstads kommun.  
 
Förvaltningens förslag 1. Anta förslaget till ny vision för Båstads kommun. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S):  
 1. I första rutan under rubriken ”Förebild” ska meningen ”för alla som vill 

något” strykas.  
 2. Rubriken ”Mod” byts ut mot Flexibilitet. 
 3. Andra meningen i tredje rutan ändras till ”Vi väljer aktivt och kan prioritera. 

Med kunskap visar vi vägen och skapar en trygg, attraktiv förebild”. 
 4. Kommunslogan ändras till ” Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva, året 

runt!”.  
 
 Gösta Gebauer (C), Christer de la Motte (M), Inge Henriksson (BP) och Bo 

Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag.    
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande från Ingela Stefansson och 

förvaltningens förslag. Efter framställd proposition finner ordförande att 
förvaltningens förslag bifallits.    
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Anta förslaget till ny vision för Båstads kommun.   

 
Reservation Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
 

Datum: 2016-06-22 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000871/2016 – 900 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till vision för Båstads kommun  
 

Samråd har skett med: 
Tillväxtrådet 
 

 
Vision 2030 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns vision har under lång tid varit föremål för debatt, både i fråga om behovet av att 
uppdatera den och kring svårigheten att använda den befintliga i arbetet med mål och 
resultatsyrning. Tillväxtrådet, som består av representanter från kommunen, näringslivet och 
Båstads turism och näringsliv, såg tydligt behovet av en ny och ändamålsenlig vision för att stärka 
kommunens utvecklingsarbete. En av uppgifterna för tillväxtrådet är att vara länken mellan 
kommunen och näringslivet för att underlätta kommunikationen och stödja ett samförstånd för god 
utveckling i kommunen. I tillväxtrådet representeras kommunen av Bo Wendt, Ingela Stefansson, 
Katarina Pelin och Henrik Andersson.  
 
Karin Bengtsson (Båstad Turism och Näringsliv) och Patrik Johannsson (Båstads kommun) gavs 
enhälligt i uppdrag att genomföra en kort och tydlig process med stor möjlighet till delaktighet från 
näringsliv, allmänhet, tjänstemän och politiker; som skulle resultera i ett förslag till ny Vision för 
Båstads kommun.  
 
Arbetet har pågått under hösten 2015 och våren 2016. Allmänhet, Politiker, näringslivsföreträdare, 
föreningar och tjänstemän har beretts möjlighet att deltaga, en möjlighet som många även tagit. Det 
har arrangerats öppna möten, föreläsningar och rådsmöten såväl som kommunikation via Båstads 
kommuns webbplats, Facebook, frukostseminarier och politiska möten. Engagemanget har varit 
stort och intresset är på topp inför möjligheten att samlas under en gemensam vision för Båstads 
kommun 2030.   
 

Aktuellt 
Arbetsgruppen har lämnat förslaget till ny Vision för Båstads kommun till uppdragsgivaren, 
Tillväxtrådet. Tillväxtrådet lämnar enhälligt förslaget till ny Vision vidare för politisk beredning. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Anta förslaget till ny vision för Båstads kommun.   
 
Båstad 2016-06-22 
 
Patrik Johansson 
Ledningsstrateg 
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Båstads kommuns Vision 2030  

 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att 

vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

Förebild 

År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 

Kommunen attraherar de människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, 

kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom att 

välkomna nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar för den lilla 

kommunens framtid; för alla som vill något.  

 

Attraktion 

Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart skyddas råvaror, 

miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i fokus.  

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet att påverka 

grundläggande i utvecklingen.  

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och 

kompetenser; för företag och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit 

och socialt kapital blir en självklar arena för alla. 

 

Mod 

I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår snabbrörlighet har vi förmågan 

att anpassa oss till omgivningens krav.  

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och skapar en attraktiv 

förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med andra kommuner, regioner och 

länder, i syfte att skapa goda förutsättningar för alla medborgare. 

Slogan 

Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva 
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KS au § 144  Dnr KS 000652/2014 - 315 

Projektbeskrivning för Översiktsplan för Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade 2016?02?17 beslut om att ge förvaltningen 

uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Båstads kommun i enlighet med 
Boverkets modell och att en beredning som arbetar under Kommunfullmäktige 
skulle tillsättas. Beredningens uppdrag är att formulera utvecklingsstrategier 
för vad kommunens strategiska markanvändning ska fokusera på för att gå i 
riktning mot kommunens vision. Utvecklingsstrategierna ligger sedan till grund 
för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandlingen för 
översiktsplanen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-06-23.  
 
Förvaltningens förslag 1. Under förutsättning att visionen för Båstads kommun är antagen godkänna 

projektbeskrivning för ny översiktsplan för Båstads kommun. 
 
2. Utse ledamöter för en tillfällig beredning för det inledande arbetet med 
utvecklingsstrategier för ny översiktsplan för Båstads kommun. 

 
Föredragande Översiktsplanerare Kristina Bell föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till beslutspunkt 1 i förvaltningens förslag och ändring 

av beslutspunkt 2 enligt följande: ”Utse 9 ledamöter utan ersättare för en 
tillfällig beredning med uppgift att ge kommunfullmäktige förslag till 
utvecklingsstrategier för ny översiktsplan för Båstads kommun”. 

 
 Bo Wendt (BP): Tilläggsyrkande att partierna ger förslag på ledamöter till den 

tillfälliga beredningen, som ska vara proportionellt valda, inför 
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-21.     

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 1 i förvaltningens förslag och 

finner att denna bifallits. 
 
 Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande avseende 

beslutspunkt 2 och finner att yrkandet bifallits.  
 
 Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att detta 

bifallits.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Under förutsättning att visionen för Båstads kommun är antagen godkänna 
projektbeskrivning för ny översiktsplan för Båstads kommun. 
 
2. Utse 9 ledamöter utan ersättare för en tillfällig beredning med uppgift att ge 
kommunfullmäktige förslag till utvecklingsstrategier för ny översiktsplan för 
Båstads kommun. 
 
3. Partierna ger förslag på ledamöter till den tillfälliga beredningen, som ska 
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vara proportionellt valda, inför kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-
21.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

160713\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
 

Datum: 2016-07-07 
Handläggare: Kristina Bell 
Dnr: KS 000652/2014 – 315 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef. Olof Selldén, Planchef. Katarina Pelin, Kommunchef 
 

 
Projektbeskrivning för Översiktsplan för Båstads kommun 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2016-02-17 beslut om att ge förvaltningen uppdrag att ta fram en 
ny översiktsplan för Båstads kommun i enlighet med Boverkets modell och att en beredning 
som arbetar under Kommunfullmäktige skulle tillsättas. Beredningens uppdrag är att formu-
lera utvecklingsstrategier för vad kommunens strategiska markanvändning ska fokusera på för 
att gå i riktning mot kommunens vision. Utvecklingsstrategierna ligger sedan till grund för för-
valtningens arbete med att ta fram översiktsplanen.   
 

Aktuellt 
För att beredningen ska kunna starta sitt arbete krävs att kommunens vision är antagen. Vis-
ionen visar riktningen för hela kommunens utveckling. Utvecklingsstrategierna för kommu-
nens strategiska markanvändning ska identifiera och ta ställning till vad som är väsentligt och 
vad som måste prioriteras för att nå kommunens vision och för att kommunen ska kunna möta 
nuvarande och kommande invånares behov.  
 
Kommunens vision och utvecklingsstrategierna kommer tillsammans med tidigare beslutade 
planeringsunderlag från regional, del-regional och kommunal nivå att utgöra underlag och av 
förvaltningen vägas samman till ett förslag till översiktsplan för Båstads kommun. Exempel på 
tidigare beslutade underlag är den Regionala utvecklingsstrategin, Strukturplan för Skåne 
Nordväst samt bostadsförsörjningsprogram och cykelstrategi för Båstads kommun. Även med-
borgardialogen som har genomförts genom enkäten ”Framtidens Båstads kommun” och 
byarådens arbete med byarnas egna visioner och förslag som har pågått sedan 2014 kommer 
också vägas in i arbetet med översiktsplanen.  
 
Metod för beredningens arbete 
Beredningen kommer att träffas vid tre tillfällen och därefter lämna sitt förslag till övergri-
pande och prioriterade utvecklingsstrategier. Förvaltningen förbereder dessa möten samt 
sammanfattar efter respektive möte. Beredningens ledamöter återkopplar till respektive parti 
under den period då beredningen arbetar för att underlätta Kommunfullmäktiges beslut om 
utvecklingsstrategierna.  
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Tidplan 
2016-09-26 Beredningsmöte 1.  
 Diskussion för att, utifrån visionen, komma fram till inriktning för 

utvecklingsstrategier. 
 
2016-10-27 Beredningsmöte 2.  
 Prioritering, utifrån förslag till utvecklingsstrategier, vad kommu-

nen ska satsa på inom de områden som påverkar den fysiska sam-
hällsplaneringen. 

 
2016-10-27 – 2016-11-24 Beredningen återkopplar till partierna. 
 
2016-12-12 Beredningsmöte 3.  

Diskussion om utvecklingsstrategierna samt eventuella justeringar 
efter politisk återkoppling. 

 
2017-01 Utvecklingsstrategier till KS för beredning 
 
2017-01  Utvecklingsstrategier till KF för beslut 
 
2017  Under 2017 arbetas en samrådshandling för översiktsplanen fram 

av förvaltningen utifrån de antagna utvecklingsstrategierna. Under 
samrådet genomförs medborgardialog. Löpande återkoppling och 
information till politiken innan samrådshandlingen går upp för be-
slut. Samråd preliminärt planerat till hösten/vintern 2017. 

 
2018  Under våren/sommaren 2018 arbetas en granskningshandling för 

översiktsplanen fram av förvaltningen utifrån de synpunkter som 
kommit in under samrådet. Löpande återkoppling och information 
till politiken innan granskningshandlingen går upp för beslut. 
Granskning preliminärt planerad till hösten/vintern 2018. 

 
2019  Justering efter granskning, antagande av översiktsplanen prelimi-

närt planerat till sommaren 2019. 
 
Resurser 
Den tillfälliga beredningens arbete finansieras av Kommunfullmäktige. Förvaltningens arbete 
med utvecklingsstrategier och samrådshandlingen görs inom befintlig ram. Medel för förvalt-
ningens arbete med granskningshandling och arbete inför antagande av Översiktsplanen 
kommer att äskas i budget för 2018 och 2019. 
 
Övervägande/framtid 
Denna projektbeskrivning följer den modell som Boverket tillsammans med pilotkommuner 
arbetat fram.  Bas ÖP är efter antagande grunden för en ny process med rullande översiktspla-
nearbete. Det vill säga kontinuerlig uppdatering av översiktsplanen som beslutas av Kommun-
fullmäktige. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Under förutsättning att visionen för Båstads kommun är antagen godkänna projektbeskriv-
ningen för ny översiktsplan för Båstads kommun.  
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2. Utse ledamöter för en tillfällig beredning för det inledande arbetet med utvecklingsstrategier 
för ny översiktsplan för Båstads kommun.   
 
 
 
Båstad 2016-07-07 
 
 
Kristina Bell 
Översiktsplanerare 
Samhällsbyggnad 
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KS § 164  Dnr KS 000196/2016 - 300 

Medborgarförslag - Framtagande av ett inriktningsdokument för 
Grevie tätort 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag om att upprätta inriktningsdokument för Grevie tätort 

har inkommit, se bilaga 1.   
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2016-08-12. 

Bilaga 1. Medborgarförslag, daterad 2016-02-08. 
Bilaga 2. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41. 

 Bilaga 3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-04-13, § 76.    
 
Förvaltningens förslag 1. Med anledning av att beslut redan är fattat att upprätta ett 

inriktningsdokument för Grevie tätort anses medborgarförslaget vara bifallet 
och anta svaret så som sitt eget. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Med anledning av att beslut redan är fattat om upprättande av ett 
inriktningsdokument för Grevie tätort anses medborgarförslaget bifallet.    
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 Tjänsteskrivelse 
 

160831\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\tz 

1 (1) 

 
 

 

Datum: 2016-08-12 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: KS000196 

Till:  Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 

Beslutet skall expedieras till: 
Olle Larsson, Ljungvägen 28, 269 62 GREVIE 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Medborgarförslag, daterat 2016-02-08 
2. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, §41 
3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-04-13, §76 

 

Samråd har skett med: 
Roger Larsson - stadsarkitekt, Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Kristina Bell – tf planchef 
 

 
Svar på medborgarförslag angående Inriktningsdokument för Grevie 
tätort 
 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag om att upprätta inriktningsdokument för Grevie tätort har inkommit, se 
bilaga 1. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har under våren fattat beslut om att samhällsbyggnad ska ta fram ett inrikt-
ningsdokument för utvecklingen av Grevie, se bilagorna 2-3. Inriktningsdokumentet ska utreda 
och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befin-
ner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. Planarbete pågår. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

 
Med anledning av att beslut redan är fattat att upprätta ett inriktningsdokument för Grevie 
tätort anses medborgarförslaget vara bifallet och anta svaret så som sitt eget. 

 
 
 
 
Båstad, 2016-08-12 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Bilaga 1

Olle Larsson 

Ljungvägen 28 

269 62 Grevie 

BÅSTADS KOMMUN 

2016 -oz-0 8 
on'Ä~.S. .~~ .. % 
~\:). ':-:.. <:a.-:-... ... ~~ 

Till Kommunfu llmäktige Båstads kommun 

Medborgarförslag 

lnriktn ingsdokument för Grevie tätort. 

Grevie 8 februari 2016 

Grevie tätort är inne i en förändringsfas som påverkar ortens struktur. Järnvägstrafiken har upphört 

och rä lsen är borttagen. Ett område på 4 ha.(40.000 kvm) har blottlagts mitt i Grevie. Två av 

kommunens största företag har sina huvudkontor endast 100 meter från eländet. 

Exploateringen av Böske 37:1 har prio 1 på samhällsbyggnads planavdelning. Detta område gränsar 

t ill gamla stat ionsområdet som nu ligger naket. Till bilden hör att Backaskolan skall rivas en l. KS

beslut 14 oktober 2015. Dessutom skall sko ltomten sä ljas enl. samma beslut. Det är vi ktigt att i nutid 

visa kommunens viljeinriktn ing för Grevie tätort. 

Undertecknad föreslår med hänvisning av ovanstående att ett inriktningsdokument för Grevies tätort 

skall genomföras snarast ! 

Grevie Datum som ovan 

/)2 : ig / ing 

UAF)fo!/tf7/' 
Olle La rsson/ 
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Bilaga 2

( 

( 

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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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2016-04-13 1 av 1 

KS § 76 Dnr KS 000032/2016 - 300 

Uppdragsbeskrivning - Inriktningsdokument för Grevies 
utveckling 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentet ska 
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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-03-16. 
Tjänsteskrivelse Inriktningsdokument för Grevies utveckling, daterad 2016-02-
29.     

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Anta uppdragsbeskrivningen för inriktningsdokumentet för Grevies
utveckling. 

Bilaga 394
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2016-08-24 1 av 1

 

 

KS § 165  Dnr KS 000419/2016 - 200 

Samlokalisering av förskola och vård- och omsorgsboende i Förslöv 
 
Beskrivning av ärendet Det finns sedan 2014 beslut om att förvaltningen skall utreda möjligheterna till 

och placering av ett nytt vård och omsorgsboende i Förslöv med 40 platser. 
Vidare är behovet stort av att också bygga en ny förskola i Förslöv sedan 
Skogsbyns förskola fick stängas pga undermåliga lokaler våren 2014.  
Kommunen står inför stora investeringsbehov och i arbetet med att hitta 
smarta och ekonomiskt fördelaktiga lösningar har frågan om samlokalisering 
av kommunala verksamheter väckts och på ett översiktligt plan belysts 
gällande förskola och vård och omsorgsboende i Förslöv. En första information 
i frågan gavs på kommunstyrelsen 2016-03-09 och visade att 
kommunstyrelsens ledamöter var försiktigt positiva till att utreda frågan 
vidare. Ärendet var på nytt uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott som en 
informationspunkt 2016-07-11.      

 
Underlag till beslutet Bilaga 1. Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för 

Sandbäcksområdet i Förslöv, daterat 1085-05-02. 
 Bilaga 2. Illustrationsplan för Sandbäcksområdet, daterad 1985-05-02. 

Bilaga 3. Plankarta för Sandbäcksområdet, daterad 1985-05-02..      
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Ärendet rörande samlokalisering avslutas.      
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner bifall för detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Ärendet rörande samlokalisering avslutas.      
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Förslag till ändring och 
utvidgning av byggnadsplan för 

SANDBÄCKSOMRÄDET; FÖRSLÖV; BÅSTADS KOMMUN 

1985-os..:.02 
K-KONSULT 
KRISTIANSTAD 

BESKRIVNING OCH BESTÄMMELSER 

IL/ !S-
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Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för 

SANDBÄCKSOMRÄDET 

Förslöv; Båstads kommun 
Kristianstads län 

Upprättat av K~KONSULT 1985~05~02 

, ju;} 
~b~·t~~ 

Bo G M0 teilsson 
Arkite t /AR 

BESKRIVNING 

1 INLEDNING 

1.1 Planens syfte 

Tillhör 
Kommunfullmäktiges i Båstads kommun 
beslut 1985-11-27 § 168 
be~ar i tjänsten 

:6~4.f:! .. 8.~ .............. . 
Gulla Pahle 

Dnr 11.082-109-86. Tillhör läns-
styrelsens i Kristianstads 
beslut den 26 maj 1986. 

!ff!~!tg~ 
län 

Planen syftar till att möjliggöra exploatering för bostads
bebyggelse och visa centrumverksamheten i enlighet med 
områdesplanen för Förslöv. 

1.2 Handlingar 

Planförslaget utgörs av karta i skala 1:1000 samt bestäm
melser. 

Till planen hör dessutom denna beskrivning; grundkarta, 
fastighetsförteckning; geoteknisk undersökning samt VA-ut
redning. 

1.3 Plankarta 

Planområdet ligger i sydöstra delen av tätorten Förslöv; i 
väster begränsat av Grevievägen (väg 700) och i öster av 
gränsen för kommunens markinnehav. Fig 1. 

Planområdet upptar 4;8 ha; varav 0.1 tidigare har varit 
planlagt. 
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Fig 1 PLANOMRADETS LÄGE 

I FÖRSLÖV. 

OMRÅDES PLANEN 

3 

' '.'.A\. 

398

398



4 

2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Områdesplan för tätorten 

Kommunfullmäktige antog 1982 en områdesplan för Förslövs 
samhälle. Områdesplanen anger huvuddragen beträffande 
markanvändning och trafiksystem för det aktuella området. 

2.2 Dispositionsplanestudie för Sandbäcksområdet 

En särskild dispositionsplan för sydöstra delen av samhället 
upprättades i mars 1983. (Fig 2). Dispositionsplanen och de 
samrådsyttranden som inkommit har legat till grund för detta 
detaljplanearbete. 

2.3 Detaljplaner 

Området är; med undantag för en del av tillfartsgatan i 
norr; inte planlagt. 

Området gränsar mot byggnadsplaner fastställda 1950-01-31; 
1967-06-28 och 1981-10-21. 

En ny byggnadsplan har antagits för stationsområdet och 
Mercurivägen. Den planen berrör också en lång sträcka av 
Grevievägen. Fastställelseprövning pågår. 

2.4 Kulturhistoria 

Inga kända fasta fornlämningar finns inom området. 

2.5 Terrängförhållanden 

Området utgörs huvudsakligen av jordbruksmark; f n utnyttjad 
som betesmark. 

I norra delen av området ligger en damm; kringvuxen med 
stora lövträd. 

Hela området sluttar svagt mot norr ~ nordost med drygt ca 8 
meters nivåskillnad. 

Ett kraftigt dike rinner genom områdets norra del. 

2.6 Geoteknik 

Geotekniska undersökningar för området gjordes i samband med 
dispositionsplanearbetet. Kompletterande undersökning har 
gjorts som del i detta detaljplanearbete. Jordlagren utgörs 
överst av ca 0;3 ~ o;6 m mulljord; följd av morän. Moränen 
är oftast sandmorän; men även ler~ och grusmorän förekommer. 
I områdets nordvästra delar har påträffats sediment i form 
av sand och lera. 

De geotekniska förhållandena föranleder inga restriktioner 
för planutformningen. 
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2.7 Bebyggelse 

Sandbäcksgården ligger inom området. Den har nyligen reno~ 
verats och inrymmer handel; restaurang; hantverk och bostä
der m m. Sandbäcksgården utgjorde tidigare brukningscentrum 
för jordbruk i området. 

I områdets nordligaste del ligger en transformatorstation. 

I övrigt finns ingen beoyggelse inom området. 

2.8 Vägar och trafik 

Väg 700 trafikeras med ca 3000 dygnsfordon. 

3 PLANFÖRSLAG 

3.1 Allmänt 

Södra delen.av planområdet upptas av ett sammanhängande 
bostadskvarter; norra delen av tre kvarter för service
ändamål. 

3.2 Bostäder 

Planen redovisar ett sammanhängande bostadskvarter. Fig 3 
visar ett av många tänkbara alternativ att gruppera be
byggelsen: Tvåvånings radhus med gemensamma parkering~-
platser längs tillfartsgatan. ~ 

Planen tillåter en vångingsyta på 4 400 m2 inom bostads
kvarteret; dvs 44 lägenheter med en antagen genomsnittlig 
lägenhetsstorlek på 100 m2. Detta ger ungefär samma ex
ploateringsgrad som i kvarteret Ängahällan; strax norr om 
planområdet; räknat på den del av kvarteret som får be
byggas. 

Vid slutlig utformning av bostadskvarteret kan övervägas att 
dra lokalgator längre in i kvarteret än vad illustrationen 
visar. 

Med hänsyn till risker för bullerstörningar tillåter inte 
planen att bostadshus placeras närmare Grevievägen än 30 
meter. Utrymme finns för bullerva11; om sådan blir nödvändig 
i framtiden. 

3.3 Övriga kvarter 

De med Ch betecknade kvarteren i norra delen av planområdet 
är avsedda för en butiks- och kontorsbyggnad norr om dammen 
och en landstingets vårdcentral öster därom. Utrymme finns 
för en tredje centrumbyggnad söder om dammen. 

Vindsvåningarna avses kunna inredas för bostadsändarnål. 
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Sandbäcksgårdens utformning och användningssätt bebehålls. 
Den norra byggnaden (servering) ges utbyggnadsmöjlighet. 

3.4 Grönområde 

Dammen och området närmst denna avsätts som parkmark. De 
delar av centrumkvarteret som ligger närmst denna parkmark 
skall skötas som ett gemensamt grönområde. Detta har säker~ 
ställts genom särskild beteckning i planen. För detta bör. 
bildas en gemensamhetsanläggning i vilken deltar fastigheter 
inom områden; betecknade med Ch. 

Bostadsområdets friytor anläggs på kvartersmark. 

3.5 Trafik 

Området biltrafikmatas från norr och öster. Trafiken samlas 
till en enda utfart mot Grevievägen enligt områdesplanen. 

Det långsiktiga parkeringsbehovet för centrumkvarteren, har 
beräknats till 175 bilplatser. 

Busshållplats finns vid Grevievägen. 

I dispositionsplaneskissen ingick en gångtunnel under 
Grevievägen i höjd med busshållplatsen. Men nyttan av en 
sådan planskild GC-väg på denna plats har inte ansetts stå i 
proportion till kostnaderna. Gångtrafik över Grevievägen ska 
i stället styras mot övergångsstället mitt för Sandbä6ks
gården. Gångtrafik härifrån upp mot samhällets nordöstra 
delar leds förbi eller genom Sandbäcksgården. 

Planen möjliggör dessutom en gångtunnel i planområdets 
nordvästra hörn under väg 700 via den tunnel som finns för 
bäcken genom området. 

3.6 Teknisk service 

Bebyggelsen ansluts till kommunens vatten~ och avloppsnät 
enligt särskild VA~utredning. 

Elförsörjning sker via befintlig transformatorstation; 
kompletterad med en ny transformator i områdets södra del; 
nära vändplatsen. Läget på en ny transformator låses ej i 
planen. 

3.7 Genomförande 

Nordvästra delen av centrumkvarteret kommer sannolikt att 
exploateras i privat regi under 1986. 

Enligt landstingets nuvarande planer kommer läkarstationen 
att stå färdig 1987. 

Bostadskvarteret kommer att exploateras av stiftelsen 
Båstadshem. 
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3.8 Arealfördelning 

I planförslaget ingående områden. 

Ch Centrumbebyggelse 12 200 m2 
Hb Handel 3 900 m2 
B Bostäder 16 300 m2 
Es Transformatorstation 25 m2 
Allmän platsrnark 15 600 m2 

Totalt 47 825 m2 
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Förslag till ändring och utvidning av byggnadsplan för 

SANDBÄCKSOMRÄDET Dnr 11.082-109-86. Tillhör 
länsstyrelsens i Kristian
stads län beslut den 

Förslöv; Båstads kommun 
Kristianstads län 

26 maj 1986. 

l#tllf/' 
Ulla Lj~ Upprättat av K-Konsult 1985-05~02 

• / /-,,,11-.,,.- ·",. ~ . c µ1 D~ 
~ /'/ I t.hf!,.. ' v;~ 

! 
0 I 

Bo G Mar nsson Ti 11 hör 
Arkitekt SAR Kommunfullmäktiges i Båstads kommun 

beslut 1985-11-27 § 168 

~
t ,gar i tjänsten 

n/jf/j!-;('lt~ ~ t:L_ . • • .v.• • .; ....... V.e: ................... . 
BESTÄMMELSER Gulla Pahle 

1 § PLANOMRÄDETS ANVÄNDNING 

1 mom 

a) 

c) 

2 mom 

Byggnadskvarter 

Med B betecknat område får användas endast för 
bostadsändarnål. 

Med Ch betecknat område får användas endast för 
sådant~_ut; §.2.Q.i.ålt eller !<~EUJ:. 
ändamål som har anknytning till stadsdelscentrum 
och som ej kan väntas medföra sanitär olägenhet 
för närboende eller eljest störa trevnaden. 

Med Hb betecknat område får användas endast för 
handelsändamål och; där så prövas lämpligt; för 
bostadsändamål. 

Specialområden 

Med Tp betecknat område får användas endast för 
parkeringsändamål. 

Med Es betecknat område får användas endast för 
transformatorstation och därmed samhörigt ända
mål. 
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2 § MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas. 

2(2) 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR ALLMÄN 
TRAFIK OCH FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR 

1 mom Inom med x betecknad del av byggnadskvarter får 
icke vidtas anordningar som hindrar att området 
används för allmän gångtrafik. 

2 mom Med x1 betecknad del av gata skall hållas till
gänglig för gångtunnel under gatuplanet. 

3 mom På med g betecknad mark får icke vidtas anord
ningar som hindrar markens användning för gemen
sam friyta. 

4 mom På med u betecknad mark får icke vidtas anord
ningar som hindrar framdragande och underhåll av 
underjordiska allmänna ledningar. 

4 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÅDE 

Inom med siffra i parallellogram betecknat område 
får bebyggelse uppföras med högst den samm€nlagda 
våningsyta i kvadratmeter som siffran anger. 

5 § BYGGNADS UTFORMNING 

1 mom På med romersk siffra betecknat område får 
byggnad uppföras med högst det antal våningar som 
siffran anger. 

2 mom På med I eller II betecknat område får byggnad 
icke uppföras till större höjd än respektive 3;5 
och .7; o _~1!1eter . 

3 mom På med n betecknat område får vind icke inredas 
utöver angivet våningsantal. 

4 mom Tak på huvudbyggnad skall ges en lutning mot 
horisontalplanet av ~g9jl_~ö~_~:t=:_---~-~~ ~ 

6 § UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som 
även betecknats med ofyllda cirklar. 

406

406



1111 

. ·~···" . . . . . . . . . . . . ; 
. . . . . ·.:.: ·.· . . . 

0 so 
SKALA 

Fig. 3 

7 

.. .. 
ANGAHALLAN 

100M 

S~NDBACKS
GARDEN 

BOSTAD ER 
I TVÅ 

• VANINGAR 

ILLUSTRATIONSPLAN 
" 0 

SANDBACKSOMRADET 
FÖRSLÖV, BÅSTADS KOMMUN 
KRISTIANSTADS LÄN 

UPPRÄTTAD AV K·KONSULT 1985·05·02 

BO G. MÅRTENSSON 
ARKITEKT SAR 

407

407



<s 0 35101 

{~ 
~ 

2?J 
3 54 

I 
I 

: 35104 

I 
I 
I 

"'I 
'? I I ,-- u I 

I 1r" ,_ 
L- -~IL.J "° 

1 .;, 

I 
I 
I 

64 5 
I 

I L _J 

I \ I -i 
I \ : 
I 51 2 \ ,- - g: 

,64 5 \ : " 
I \ l 

I I 

I I \ l_, "' 
0 

i- I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

':!6' I 
- I 

I 5 

~~ -t : X 1 64.15 : 52 

t. 1t. I ~ : 
"' I 

r--''-1--1---li, 54 oj 5 ~ 

I 

I 
I 
I 
I 
35 1() 

I I 
I I 
I ~ I 

i-

(/) 

<:Il 
I 7X X 11

1 53 \ I 

54 25 

/ 
/ 

/ / 9J"·" 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

\ Il 

I ~ 
c 

\\ J I 
I I 1 

I I 
I I 

/ i I 
I I I 
\ I I 
I I 

'""""''-"---'~ 

. . . . . . . . ....... • ' 

.. 
h 

Ch Il 

-t-

'n 

4 

52 

54 

I =-+-

57 

•• + 
57 SLAMMARP 

I 

® 
,, 

:16 1/ 
'1 I I 

•, 

,, 
I I 

/ / 
I 

25: 1 

+ 

\ 

, , 

51 

n, 

u 
n 

,,, 

\ 
\ 
\ 

-t -

'• 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH 
UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FOR 

• • • 

! 

SANDBACKSOMRADET 
.. .. 0 

FORSLOV, BASTADS KOMMUN 
KRISTIANSTADS LAN 

I 

I 
•, 

\ 

1985-05 -02 
K-KONSULT, KRISTIANSTAD 

ONR 11082 - 109-86. TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS I 

KRISTIANSTADS LÄN BESLUT DEN 26 MAJ 1986 

~0 
BO G MÅRTENSSON 
ARKITEKT SAR 

~N(i~ 

I 
/ 

BETECKNINGAR 
BYGGNADSPLANEKARTA 
A. GRÄNSBETECKNINGAR 
- • - BYGGNADSPLANEGRÄNS 

GÄLLANDE OMRÅDESGRÄNS AVSEDD ATT BEHÅLLAS . . . 
- ·- OMRADESGRANS 
---- BESTÄMMELSEGRÄNS 
........ ....... Ot"!RÅDESGRÄNS FRÅN VILKEN MINDRE AVVIKELSE I VISSA FALL 

FAR GORAS 

• B. DMRADESBETECKN INGAR 
ALLMÄN PLATS 
I I GATA ELLER TORG 

t2J (7/j PARK ELLER PLANTERING 

BYGGNADS MARK 
B BOSTADER 

Ch CENTRUM BEBYGGELSE 

Hb HANDEL SAMT I VISSA FALL BOSTÄDER 

SPECIALOMRÅDEN 
I Es I TRANSFORMATORSTATION 

C ÖVRIGA BETECKNINGAR AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS 

1:::<;::'.:::~:::J MARK SOM INTE FÅR BEBYGGAS 

x MARK TILLGANGLIG FÖR ALLMÄN GÅNGTRAFIK 

x1 GÅNGTUNNEL 

u 

g 

+ 0,0 
' 

(+ 0,0) 

+00 

/oo~o/ 
I I Il 

n 

1(9 9)1 

LEDN I NGSOMRÅDE 
• GEMENSAMT FRIOMRADE 

GÄLLANDE GATUHÖJD 
.. .. . 

GALLANDE GATUHOJD AVSEDD ATI UTGA 

GATUHÖJD 

VÅNINGSYTA I KVADRATMETER 

ANTAL VÅNINGAR 

FÖRBUD MOT VINOSINREONING 

UTFARTSFÖRBUD, TVÄRSTRECKEN MED PIL 
MARKERAR FÖRBUDETS SLUT 

D ILLUSTRATIONER OCH HÄNVISNINGAR 

------ ILLUSTRATIONSLINJER 

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR ENL . KUNGL . LANTMÄTERISTYRELSENS 
FÖRESKRIFTER 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10dM 

SKALA 1•1000 

TILLHÖR 
KOMMUNFULLMÄIFIGES I BÅSTAD~ ~O.MMUN 
BESLUT_ - _ - - - /_'/ f:.~- .U --~."i: --cl- / _{:: t': . - -

~~T~~~R- l -TJ-~fl2 - _a_/:? _ -- ----
J , / l. I... i..\ 

l 

350 8 

408

408



vlv. fbviol frr 2 o / '1 s, ?I 3lt 
Vl/t ve.s f-e n ·Yls s b 11\c t r:;e 1-

Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Tkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Offentlig toalett Gulstad 400 
Ombyggnad väg och parkeringsytor vid hamnområdet i Båstad 4 000 
Ombyggnad parkeringsytor vid hamn/strandområdet i Torekov 1500 

Fritid 
Ram fritidsanläggningar 500 400 400 400 500 500 
Utegym Båstad /Förslöv i samband med löpspår 400 
Takomläggning Malenbadet 500 
Ombyggnad lekpoolen Malenbadet 500 
Allvädersanläggning Öre bäcksvallen 500 35 000 

Hamn 
Ram hamnverksamhet 1500 1 000 1 000 1000 500 

Övrigt 
Utbyte fordon 850 800 1 000 500 500 500 
Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 800 1000 

Fastighetsservice 
Ram Fastighetsservice 1500 1000 1500 1000 1000 1000 
Ny 5-avd. förskola i Ö Karup inkl inventarier, netto 8 511 
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö** 10 000 10 000 9 000 10 000 6 000 4 000 
Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 0 500 2 500 
Västra Karups skola - återställa två slöjdsalar till klassrum 
Upprustning matsalsmiljöer 300 300 
Projektering samlokalisering brandstationer/ centralförråd* 0 300 
Byggnation, samlokalisering brandstationer/centralförråd 
Ny avdelning _Skogsbyn förskola 1800 3 000 ' Ny avdelning Fiskarebyns alt Klockare byns förskola 1800 3 000 
Varmförråd till samtliga förskolor 600 600 
Datanät, kablage, övervakning 400 300 300 300 500 500 
Ute mil" ö och lekredska 750 500 500 500 500 500 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 31071 24250 27100 25800 59400 13800 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 0 2 500 37500 2000 2000 2000 
Överföringar och reduceringar -2 039 
Ursprunglig internbudget 2013 33110 

*Budget 2013 flyttad ti/12014 enligt politiskt beslut 
**Avser under 2013: Avslut Strandängskolan, KC och kommun-
kontoret samt ombyggnad Klockarebynsförskola och projektering 
Förslövs skola. 
2014: Förslövs skola, div mindre projekt samt projektering 
Sandlyckeskol'an 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefinansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
Vattenproduktion 1370 1395 1325 1200 
Avloppsrening 2 680 2 935 3 625 3 208 
Dricksvattenledningsnät 4 800 4 695 1613 1630 
Spillvattenledningsnät 1 000 755 1263 1270 
Dagvattenledningsnät 500 500 

Landsbygdsinvesteringar 
Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 3 000 
Ängalag, vatten+spillvatten 5 000 5 000 
Kattvik, övre, vatten+spillvatten 10 000 
Lyavägen, vatten+spillvatten 800 

34 

409

409



Sic(. {°J 

Tkr 

Park 
Ram Park/lekplats/strand 
Brunnsparken 
Lejontrappan 
Utbyte offentliga toalettbyggnader 
Klimatsäkring utredning/ åtgärder 
Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 
Offentlig toalett Gulstad 
Ombyggnad väg och parkeringsytor vid hamnområdet i Båstad 
Ombyggnad parkeringsytor vid hamn/strandområdet i Torekov 

Fritid 
Ram fritidsanläggningar 
Utegym Båstad /Förslöv i samband med löpspår 
Takomläggning Malenbadet 
Ombyggnad lekpool Malenbadet 
Spontanidrottsplats Hemmeslöv 
Allvädersanläggning Örebäcksvallen 

Hamn 
Ram hamnverksamhet 
Båstad hamn, asfaltering av Östra Prien 

Övrigt 
Utbyte fordon 
Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 

Fastighetsservice 
Ram Fastighetsservice 
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 

Reinvestering fastighetsbestånd 
Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 
Förstudie samlokalisering brandstation/centralförråd 
Byggnation, samlokalisering brandstation/centralförråd 
Datanät, kablage, övervakning 
Förskola Skogsbyn 
Ny avdelning Fiskebyns alt Klockarebyns förskola 
Oförutsedda fastighetsprojekt 
Upprustning matsalsmiljöer 
Utemiljö och lekredskap 
Varmförråd till samtliga förskolor 
T &S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 
T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 

Prognos 
2014 

600 

500 
800 

400 

1000 
1400 

800 
1 519 

1000 
14035 

500 
300 

300 

300 
500 

28746 
13200 

Budget 
2015 

600 

500 
600 

0 

400 

1000 

1000 

900 

1500 
9 000 
4000 
4 000 

200 
12 000 

300 
500 

42250 
17150 

Plan 
2016 

600 

1000 

1 000 

400 

400 
400 

500 

500 

1000 

1900 

1000 
15 000 

6 000 

300 
20 000 

10 000 

500 
600 

68400 
11500 

Plan 
2017 

800 
200 

1 000 

500 

18 000 

500 

1 000 

1 000 
8 000 
6 000 

300 

3 000 
20 000 

500 
600 

70400 
6500 

Plan 
2018 

800 
1300 

1 000 

4000 

500 

1000 
7 000 

500 

500 

1000 
5 000 
6 000 

300 

3 000 
10 000 

500 

50900 
4500 

1 2014: Ombyggnation Klockarebyns förskola samt värme Västra Karups skola. Fortsatt projektering Förslövs skola samt påbörja 
ombyggnation 7-9 och IH. 
2015: Fortsatt ombyggnation Förslövs skola 7-9. Projektering samt påbö1ja ombyggnation Östra Karups skola. 

ian 
2019 

800 

1000 

1500 

500 

10 000 

500 

1000 
5 000 
6 000 

300 

500 

35600 
0 

2016: Fortsättning ombyggnation Östra Karups skola IH. Projektering samt ombyggnation Torekovs IH (inkl Fiskebyn), Sandlyckeskolan, 
Backa byns förskola, Ängsbyn samt Musteriet 
2017: Mindre ombyggnationer Päron byn, Malens förskola, Äppel byn, Vitsippan, Post och Polis samt Brandstation Förs löv. 
2018: Projektering och ombyggnation Brandstation Båstad, Förrådet GS samt Lyan. 

TEKNIK & SERVICE 
Taxefi.nansierad verksamhet 

Reinvesteringar 
Tennisvägen 3 000 0 0 
Ram 200 500 600 
Projektering 100 200 300 
Relining midsommarvägen 210 
Relining Klockarevägen 140 
Serviser 875 900 900 
Hagalundsgatan 0 1600 0 
Ventiler 2 000 800 0 
Ekorrvägen 0 0 3 500 
Hagagatan 0 0 2 000 
Hallandsvägen proj. dricksv. Ledning so 
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan 
Kod Tkr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Park 
4900 Ram Park/lekplats/strand 600 600 800 800 800 800 
4907 Brunnsparken 200 1300 
4941 Lejontrappan 200 1500 
4942 Ludvig Nobels park 750 
4943 Sankta Toras park 200 
4944 Temalekplatser 3000 3000 
4913 Renovering offentliga toalettbyggnader 100 300 
4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 500 1000 1500 1000 1000 1000 
4918 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 600 
4920 Ombyggnad väg och parkeringsytor hamnområdet i Båstad 4000 
4945 Ombyggnad parkeringsytor hamn/strandområdet i Torekov 1500 
4922 Upprustning lekplatser 600 

Fritid 
1460 Ram fritidsanläggningar 400 500 500 500 500 500 
1477 Takomläggning Malenbadet 1000 
1478 Ombyggnad lekpool Malenbadet 500 

· 1479 Multisportarena 1000 
1480 El belyst motiosspår Torekov /ÖK 1500 
1492 Allvädersanläggning Örebäcksvallen 4 300 11000 0 0 
1496 Tillbyggnad brygga Torekov 500 
1493 Omklädningsrum Malenbadet 0 350 350 

Hamn 
1950 Ram hamnverksamhet (Torekov) 1000 1000 500 500 
1951 Båstad hamn, asfaltering av Östra Prien 

Övrigt 
1461 Utbyte fordon 900 1500 2 500 1 750 500 500 
4916 Åtgärder, förhindra översvä!lln i Förslöv 1356 

Fastighetsservice 
7000 Ram Fastighetsservice 1500 1 000 1000 1000 1000 1000 

7009 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö 1 5 500 8 500 12 000 10 000 1000 
7030 Reinvestering fastighetsbestånd 4000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 
7011 Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 4 323 
7012 Förstudie samlokalisering brandstation/centralförråd 219 
7014 Datanät, kablage, övervakning 200 300 300 300 300 300 
7018 Förskola Skogsbyn 2 278 10 000 22 000 
7019 Ny avdelning Fiskebyns alt Klockarebyns förskola 0 6 000 
7020 Oförutsedda fastighetsprojekt 10 000 10 000 10 000 
7021 Nyinstallation värme KC samt lilla KC (fossilfritt 2020) 2 000 
7072 Upprustning matsalsmiljöer 300 
7080 Utemiljö och lekredskap 500 500 600 600 600 600 
7082 Förråd till förskolor 300 300 300 300 

T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 31652 56900 86650 52350 31500 27300 
T&S Summa (Skattefi11a11sierad verksamhet) Medfi11. 17150 7000 9500 2500 0 4500 

1 2016: Östra Karups skola, Backa byns förskola, Ängs byn samt Musteriet 
2017: Projektering samt arbeten på Torekovs lH (inkl Fiske byn), Sandlyckeslwlan. Post och Polis. 
2018: Projektering samt arbeten på Brandstation Båstad, Centra/förrådet Brandstation Förslöv, Mindre arbeten Päron byn, 
Malens förskola, Äppel byn, Vitsippan. 
2019: Lyan 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-09 

Dnr KS 001254/2015 - 200 

Rivning av Skogsbyns förskola i Förs löv 

Sida 

1av1 

Beskrivning av ärendet Skogs byns förskola är stängs p.g.a. mikrobiell påväxt och att bygga en helt ny 6 
avdelnings förskola alternativt renovera och bygga till befintlig kostar ungefär 
lika mycket. För att komma vidare i processen måste ett beslut kring förskolan 
tas så drift samt hyra för lokaler som inte används tas bort från berörda 
verksamheter. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Mia Lindell, daterad 2016-02-12 
Tillägg till tjänsteskrivelse angående rivning av Skogs byns förskola, daterad 
2016-03-07 

Föredragande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-12 
Protokollsutdrag UN 2016-01-19 

Teknik och servicechef Ingemar Lundström föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Befintliga lokaler för Skogs byns förskola rivs snarast. 

2. Nedskrivning av det kvarvarande bokförda värdet belastar årets resultat. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2016-07-01 

Samlokalisering av förskola samt vård- och omsorgsboende i Förs löv 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 fick förvaltningen i uppdrag att närmare 
utreda frågan om samlokalisering av förskola samt vård- och omsorgs boende i Förslöv. Två 
alternativa förslag har studerats där det ena innebär en byggnad där både förskola och vård
boende inryms och det andra innebär två separata byggnader. Vidare har erfarenheter från 
andra kommuner inhämtats. Det finns ett flertal positiva sociala aspekter med en samlokali
sering. Dessa uppnås sannolikt vid båda alternativen. Görs en gemensam byggnad för förskola 
och vårdboende blir också kostnaden mest troligt lägre än vid två separata byggnader. Dock 
finns risk att tidsplanen förskjuts pga längre tid för projektering samt pga att frågor om vem 
som ska äga och bygga fastigheten måste fastställas. 

Bakgrund 
Det finns sedan 2014 beslut om att förvaltningen skall utreda möjligheterna till och placering 
av ett nytt vård och omsorgs boende i Förslöv med 40 platser. Vidare är behovet stort av att 
också bygga en ny förskola i Förslöv sedan Skogs byns förskola fick stängas pga undermåliga 
lokaler våren 2014. Kommunen står inför stora investeringsbehov och i arbetet med att hitta 
smarta och ekonomiskt fördelaktiga lösningar har frågan om samlokalisering av kommunala 
verksamheter väckts och på ett översiktligt plan belysts gällande förskola och vård och om
sorgs bo ende i Förslöv. En första information i frågan gavs på kommunstyrelsen 2016-03-09 
och visade att kommunstyrelsens ledamöter var försiktigt positiva till att utreda frågan vidare. 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-30 fick förvaltningen i uppdrag att närmare 
utreda frågan om samlokalisering av förskola och vård- och omsorgs boende i Förslöv. Några 
ekonomomiska medel anslogs inte för utredningen. I bilaga 1 redovisas en tidigare gjord sam
manställning av för- och nackdelar mellan fastigheterna Förslöv 4:101 (Skoltomten) och Förs
löv 2:4 (Ängahällan). I bilaga 2 redovisas utredning av måltidsverksamheten. 

Aktuellt 
Den aktuella placeringen av en eventuell samlokalisering för verksamheterna är fastigheten 
där Förslövs skola ligger. Fastigheten är stor och anses, utöver skolan, kunna inrymma förskola 
integrerat med vård och omsorgs boende. Alternativt kan ensamlokalisering också innebära att 
två separata byggnader uppförs men inom samma område. Gällande detaljplan för fastigheten 
anger markanvändning för allmänt ändamål vilket båda verksamheterna räknas som. Det in
nebär att det därför inte behövs någon planläggning av den aktuella fastigheten för att kunna 
realisera projektet vilket i sin tur innebär att det relativt snabbt går att påbörja arbetet med 
bygglovsansökan och projektering av projektet. Skogs byns förskola är idag inrymd i moduler i 
avvaktan på en ny permanent lösning. Den tillfälliga lösningen för förskolans lokaler är kost~ 
nadsdrivande, bara i år förväntas förvaltningen överskrida sin budget med 1,8 mkr av denna 
anledning. Plats bristen för äldre som behöver en plats på ett boende är också akut och av dessa 
anledningar bör ärendet hanteras skyndsamt. 

I föreliggande utredning beskrivs erfarenheter från andra kommuner samt tidsaspekter och 
översiktliga förslag hur byggnader kan placeras. 
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Erfarenhetsåterföring av sam lokalisering förskola/vård och omsorg 
Att samlokalisera verksamheter är ingen ny företeelse, vid en rundringning till ett antal kommuner i 
landet finns erfarenhet av att kombinera skolverksam het och vård och omsorg. Nedan följer en kort 
resume av samtalen. 

Avesta 
Det kommunala bostadsbolaget Gamla Byn AB fick år 2016 i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
bygga 120 förskoleplatser och 36 platser för äldreboende i en gemensam byggnad med ett gemen
samt kök. Byggkostnaden uppskattat vara 117 miljoner kronor och byggnaden förväntas stå färdig 
år 2018. 
Skälet till att kombinera äldreboende och förskola består enligt kommunen i att: 

• "Två av Kommunfullmäktiges mål i Avesta kommun är att vi ska arbeta för en hållbar ut
veckling vara klimatneutrala och arbeta för en budget i balans. Det finns samhällsekono
misk vinning i att bygga tillsammans, markutnyttjande blir maximalt då två olika typer av 
verksamheter delar på samma tomt. En annan fördel är att verksamheterna kommer att ha 
gemensamt tillagningskök samt övriga gemensamma utrymmen som personal- och om
klädningsrum etc. i syfte att spara på både yta och kostnader. Tomten kommer också att 
delvis kunna användas av båda verksamheterna och ger en möjlighet för barn och äldre att 
mötas över generationsgränserna. 11 

• "Samlokalisering av verksamheterna för att dra gemensamma fördelar av lokaliseringen 
och stärka attraktiviteten i förhållande till omgivningen. Till fördelarna hör att det kommer 
uppstå många nya möjligheter till möten och aktiviteter mellan förskola och äldreboende. 
En klok samlokalisering kan förstärka äldreboendets samspel med omgivningen, samt ge 
förskolebarnen möjlighet till att möta äldre personer på ett naturligt sätt i vardagen. Det är 
viktigt att väga in riskerna för negativa konsekvenser när vi planerar utformning av både 
inne- och utemiljön. Det är viktigt att båda verksamheternas behov beaktas och tillgodoses, 
samt att alla gemensamma beröringspunkter (både lokaler och aktiviteter) ska vara till för
del för båda verksamheterna. 11 

Även i Växjö kommun arbetar politiken år 2016 för att bygga ensamlokaliserad för
skola/äldreboende. 

Halmstad/Getinge 
I Halmstads kommun har det tidigare funnits en gemensam byggnad där förskola och äldreboende 
kombinerats. Samlokaliseringen har upphört då förskolan växte ur sina lokaler, framförallt blev 
skolgården för liten för antalet barn. Erfarenheten för de kombinerade verksamheterna är både 
positiva och negativa. Inledningsvis fungerade verksamheterna bra och kunde dra nytta av 
varandra. Men i takt med att antalet förskoleelever växte upplevde personalen att det blev en ne
gativ upplevelse för barnen att vara i gemensamma utrymmen som de äldre. Då lokalerna blev för 
trångbodda försvann fördelarna helt. År 2016 flyttade förskolan till nya lokaler. 

Lund 
I S:t Larsparken har en äldre byggnad byggts om interiört för att rymma både vård och skola. Eng
elska skolan har flyttat in i lokalerna tillsammans med Attendo som driver både äldreboende och 
grundskola, allt inom en och sammanbyggnad. 

Haninge 
Bland de exempelkommuner som Avesta besökte nämns Haninge kommun. Aleris Baldersro Plaza 
är en förskola och ett äldreboende som drivs i privat regi, där fördelarna som lyfts fram för barn och 
äldre främst består i att de äldre kan få uppleva barnens utomhuslek men även sagostunder och 
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luciatåg. I Haninge planeras även en förskola i två våningar varav det övre planet projekteras för att 
kunna inrymma äldreboende. 

Illustrationsplan för DP i Tungelsta, Haninge kommun, innehållandes byggnad som kombinerar äldreboende och förskola. 

För att sammanfatta samtalen från de olika kommunerna tycks den gemensamma bilden vara att 
det är de äldre som tjänar mest på ensamlokalisering. Barnen får en förståelse för livets olika ske
den men de äldre tycks vitaliseras av att få se liv och rörelse ifrån sina lokaler. Samordningsvinster i 
köksfrågan nämns. 

Största ekonomiska vinst tycks finnas då förskolorna bedriver nattis- förskolan har en avdelning 
öppen nattetid, och kan kombinera personal mellan verksamheterna, en minskning med uppskatt
ningsvis en tjänst. I både Haningen och Lund finns fler verksamheter än förskola och äldreboende, 
något som ses som positivt för både föräldrar, personal och vårdtagarna. Kombination av trygg
hetsboende och förskola nämns som en fördelaktig kombination. 
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Hur lång tid tar det att bygga förskola/vård boende? 
Tiden för att kunna uppföra en förskola eller ett vårdboende beror på om det finns en detalj
plan som tillåter vård/skola eller ej. På föreslagen fastighet (Förslöv 4:101) är det möjligt att 
uppföra både vård öch skola utan att behöva göra detaljplaneändring. I Förslöv finns inga 
andra detaljplaner som tillåter vård (bokstaven D på detaljplaner) eller skola (bokstaven Spå 
detaljplaner) eller båda (bokstaven A på detaljplaner). 

Tiden det tar att göra en ny detaljplan varierar. Erfarenheterna från tidigare detaljplaner i 
kommunen så varierar tiden från 1-3 år beroende på vilka utredningar som måste genomföras, 
om detaljplanen kan göras med enkelt eller normalt planförfarande samt om detaljplanen blir 
överklagad. 

Tiden för att upphandla tar ca 3månader, att projektera byggnaden tar ca 6-9 månader, tiden 
för bygglov att hantera ärendet tar ca 2 månader, byggtiden varar därefter ca 12 månader. Med 
en gällande detaljplan tar det då ca 2 år att bygga en förskola eller ett vårdboende från det att 
beslut tagits. Ett kombinerat boende tar något längre tid att projektera, uppskattningsvis ytter
ligare 2-3 månader. 

Att riva och bygga en förskola på fastigheten Förslöv 4:101 tar uppskattningsvis upp till två år. 
Att även bygga ett vårdboende på fastigheten fördröjer inte tiden nämnvärt men samordning
en förlänger gissningsvis byggtiden med 2-3 månader. En byggnad som inrymmer både vård 
och förskola tar troligtvis minst 2,5 år att uppföra. Det kan uppstå förseningar pga administra
tiva frågor i form av vem som ska äga och bygga. Ett vårdboende på annan fastighet i kommu
nen tar ca 4-5 år att uppföra. 

Måltidslösningar för ny förskola och nytt vård boende i Förslöv 
Måltidsverksamheten har utrett hur måltidsservice skulle kunna se ut vid en samlokalisering 
alternativt uppförande av separata byggnader. Detta redovisas i bilaga 2. Sammanfattningsvis 
förespråkas tillagningskök för förskolans verksamhet samt distribution av mat från Skogsli
dens kök för kunder inom äldreboende. Några större vinster för måltidsverksamheten vid sam
lokalisering framförs inte. 

Måltidsverksamheten har förutsatt att om ensamlokalisering sker placeras byggnaderna i di
rekt anslutning till befintlig byggnad där skolans kök är lokaliserat. På så vis skulle tillagning 
för förskolan kunna ske i befintligt kök och maten transporteras med vagnar om byggnaderna 
är sammankopplade. Vid enbart mottagningsköp blir det lite lägre kostnader jämfört med till
lagningskök. Dock kan då tillagningsköket vid Förslövs skola i framtiden behövas byggas ut. I 
denna studie redovisas annan placering av byggnaderna, vilket innebär att tillagningskök re
kommenderas även om förskola och vårdboende samlokaliseras i s~mma byggnad. 
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ldeskisser 
För att visa hur fastigheten skulle kunna rymma både vård och skola redovisas två skisser med olika 
lösningar. Skisserna ska ses som en studie av volymer på tomten samt förslag på hur byggnaderna 
kan organiseras i relation. till varandra och verksamheternas behov av utemiljöer. Nedan redovisas 
situationen på fastigheten idag. Notera att på skisserna har två av byggnaderna på mellanstadiet 
ersattsav en byggnad enligt önskemål av skolförvaltningen. 

' · 

Fastigheten 2016-07-04 
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Skiss med två byggnader 

Skiss med gemensam byggnad i suterräng 

Ekonomi och administration 
Någon ekonomisk analys av alternativen har inte gjorts. För att kostnads beräkna förslagen på 
ett korrekt vis behövs en djupare förstudie utföras där det framgår hur byggna-
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den/byggnaderna kan se ut och vilka utrymmesbehov det finns. Grovt uppskattat kan man 
räkna med en produktionskostnad på ca 25-30 tkr /kvm. Enbart en ny förskola har tidigare 
kostnadsbedömts till ca 31 mkr. För ett vårdboende uppskattas ytbehovet till ca 70 kvm per 
boende inklusive biutrymme och gemensamhetslokaler. För runt 40 lägenheter skulle det in
nebära en kostnad på 70-100 mkr. Totalt skulle därmed investeringskostnaden grovt uppskat
tat uppgå till runt 100-130 mkrvid en gemensam byggnad. Avesta prognostiserar 117 mkr för 
en likvärdig byggnad. 

De ekonomiska konsekvenser som en samlokalisering skulle kunna innebära är att vissa ge
mensamhetsutrymmen skulle kunna delas av de olika verksamheterna. Dock behövs ytterli
gare utredningar göras för få fram tillförlitliga siffror. Sannolikt kan en del utrymmen samut
nyttjas vilket ger en något lägre kostnad. Vid upphandling av ett större projekt borde också 
stordriftsfördelar kunna uppnås vilket kan ge ett lägre pris per kvadratmeter. Bland annat be
hövs enbart en etablering samt inköp, logistik och arbeten kan samordnas. 

Av vikt är också att beakta de löpande kostnader som i dagsläget finns för moduler som ersätt
ningslokaler för Skogs byns förskola. För närvarande finns en hyreskostnad för dessa lokaler 
motsvarande 1,8 mkr per år. Det är därför angeläget även av den aspekten att få till en snabb 
lösning för riy förskola i Förslöv. Medel finns avsatta i kommunens investerings budget för en 
ny förskola i Förslöv. 

Det finns även en del administrativa frågeställningar som behöver utredas vid en samlokali
sering. Historiskt har BåstadHem byggt, ägt och förvaltat vårdboenden medan skolor och för
skolar hanteras i kommunal regi undantaget förvaltning. Vid samlokalisering måste därmed 
frågan om vem som ska bygga och äga fastigheten fastställas. Beroende på utgången av denna 
frågan kan också försäljning av mark och lantmäteriförrättning bli aktuellt. Vid en sådan pro
cess förskjuts tidplan. 

Slutsats 
Det är fullt möjligt att inrymma såväl förskola som vårdboende inom fastigheten Förslöv 4:101 
(skoltomten). Antingen kan detta ske som två separata byggnader eller en gemensam byggnad. 

Det finns ett flertal positiva sociala aspekter med ensamlokalisering. Dessa uppnås sannolikt 
vid båda alternativen. Görs en gemensam byggnad för förskola och vårdboende blir kostnaden 
mest troligt något lägre än vid två separata byggnader. Dock finns risk att tidsplanen förskjut 
pga längre tid för projektering samt pga att frågor om vem som ska äga och bygga fastigheten 
måste fastställas. 

Förvaltningens inställning är att det är lämpligt att, i möjligaste mån, försöka hitta samord
ningsvinster genom att ha flexibla fastighetslösningar och samlokalisera verksamheter. Vid all 
samhällsplanering och byggnationer ska detta beaktas. För nu aktuellt ärende kan detta ske 
antingen genom uppförande av en eller två separata byggnader. 

Bilagor 
Bilaga 1. Tidigare gjord sammanställning av för- och nackdelar mellan fastigheterna Förslöv 
4:101 (Skoltomten) och Förslöv 2:4 (Ängahällan) 

Bilaga 2. Måltidslösning för ny Förskola och nytt vårdboende i Förslöv 
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SkolaNård- och omsorgsboende i Förslöv 

För- och nackdelar mellan fastigheterna 
Förslöv 4:101(Skoltomten) och Förslöv 2:4 (Ängahällan) 
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Skoltomten 

Förutsättningar 
Detaljplanens beteckning på fastigheten är A 
(allmänt ändamål), planen tillåter 2+1 våningar. 

Fastigheten är 61000m2 

Fastigheten har god förbindelse med kollektiv
trafik 

Fastigheten har nära till handel. 

Befintliga verksamheter består av: 
• förskola 6 avd 
• f-9 
• skolbibliotek+ kommunal biblioteksfilial 
• tillagningskök 
• arbetsplatser för skola 
• aula 
• idrottshall 

Ängahällan 

Förutsättningar 
Fastigheten är ej avgränsad i storlek då den ej är 
detaljplanelagd 

Fastigheten har god förbindelse med kollektiv
trafik 

Fastigheten har nära till handel 

Området påverkas av svårigheten att ta hand om 
dagvatten 
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Fördelar med skoltomten 

• Kort tid till byggstart (6-12 månader efter 
politiskt beslut) 

• Möjlighet att nyttja gemensam utrymmen 
(för personal och brukare) 

• Positiva effekter av möten mellan barn och 
äldre (enligt forskning) 

• Förenklar för människor att ha barn och för
äldrar vägg i vägg 

• Sänkta driftskostnader (en byggnad istället 
för två, uppskattningsvis sänks driftskostna
den med 5-10%) 

• Lägre anläggningskostnad med en byggnad 
än två (både för byggnader och mark, upp
skattningsvis sänks kostnaden med 5-10 mil
joner) 

• Centralt belägen(nära handel och kollektiv
trafik) 

Fördelar med Ängahällan 

• Inga befintliga byggnader att förhålla sig till vid 
utformning 

• Närhet till apotek för personal 
• Centralt belägen(nära handel och kollektivtra

fik) 

423

423



Nackdelar med skoltomten 

• Huvudmannaskap för byggnaden bör vara 
överenskommen före byggstart 

Nackdelar med Ängahällan 

• Finns ej någon detaljplan - tar ca 24-36 månader 
till byggstart efter politiskt beslut 

• Området påverkas av ortens övergripande dag
vattenhanteringen 

• Topografin försvårar för brukare att på egen 
hand röra sig i området/handel 
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