
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-01-18 

Datum: Onsdagen den 18 januari 2017 

Tid och plats: Kl. 09:00, Astrakanen   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-
18 

Daniel Kling KS au 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-01-18 

Daniel Kling KS au 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-18 

Daniel Kling KS au 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 
 
A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling (info hela vägen upp 
till KF). Planarkitekt Camilla Nermark. 
 
B) Workshop, stationsnäraläge 2.0. T.f. planchef Kristina Bell. 
 
C) Information angående öppen geodata (se även skriftlig 
information i form av broschyr). Kart/GIS-chef Annika Jern.  
 
D) Information angående överlämnande av badanläggningar i 
Torekov. Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund. 
 
E) Försäljning av Hamnen 3. Teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson. 
 
F) Utredning av kommunalt huvudmannaskap. Teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson. 
 
G) Information angående förfrågan om aktivitet under 
herrtennisveckan 2017. Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund. 
 
H) Information med påföljande diskussion angående försäljning av 
Bjärehemmet i Västra Karup (se även bifogad karta över området). 
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.   

Daniel Kling KS au 6-9 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

5.  Detaljplan för Tunet 1 i Båstad - Beslut inför samråd (Inga skriftliga 
handlingar. Enbart muntligt underlag) 

Henrik Eliasson KS  

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

6.  Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och 
anläggning av grönområde på platsen 

Lisa Rönnberg KF 10-12 



Båstads kommun 
Datum 

2017-01-10 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

7.  Omarbetat tid- och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA Fredrik Jönsson KF 13-46 

8.  Svar på motion - Försköna entréerna till Bjäre Sven-Inge Granlund KF 47-49 

9.  Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan Andreas Jansson KS 50-55 

10.  Nytt ärende: Nybyggnation av Förslövs skola Jan Bernhardsson KS 56-59 

11.  Antagande av plan för studie- och yrkesvägledning i Båstads 
kommun 2017-2022 

Henrik Andersson KS 60-72 

12.  Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 - KS 73-75 

13.  Svar på motion - Skolbusstrafik Henrik Wagersten KF 76-80 

14.  Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater Henrik Wagersten KF 81-86 

15.  Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen Filippa Swanstein KF 87-91 

16.  Svar på motion - Anhörigverksamheten Emma Pihl/Ingrid 
Pettersson 

KF 92-94 

17.  Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads 
kommun 

Patrik Johansson KF 95-98 

18.  Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och 
avgång 

Katarina Pelin KS 99-102 

19.  Nytt ärende: Krisberedskap i Båstads kommun (Ärendet väcktes på 
presidiet 170102. Se underlag för diskussion i form av inkommen 
skrivelse sam information från MSB) 

- KS 103-108 

20.  Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au 109-115 

21.  Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au 116-119 

22.  Ansökan - Tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au 120-123 

Båstad den 10 januari 2017 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 
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Datum: 2017-01-10 
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 2017-01-18 
 
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 Ingela Stefansson (S). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 24 januari kl. 16:00.   
 
 
 
Båstad 2017-01-10 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-01-10 
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 2017-01-18 
 
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 2017-01-10 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-01-10 
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 2017-01-18 
 
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 2017-01-10 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-01-10 
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 2017-01-18 
 
 
 
A) Inriktningsdokument för Grevies utveckling (info hela vägen upp till KF). Planarkitekt 
Camilla Nermark. 
 
B) Workshop, stationsnäraläge 2.0. T.f. planchef Kristina Bell. 
 
C) Information angående öppen geodata (se även skriftlig information i form av broschyr). 
Kart/GIS-chef Annika Jern.  
 
D) Information angående överlämnande av badanläggningar i Torekov. Mark- och fritidschef 
Sven-Inge Granlund. 
 
E) Försäljning av Hamnen 3. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 
 
F) Utredning av kommunalt huvudmannaskap. Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson. 
 
G) Information angående förfrågan om aktivitet under herrtennisveckan 2017. Mark- och 
fritidschef Sven-Inge Granlund. 
 
H) Information med påföljande diskussion angående försäljning av Bjärehemmet i Västra 
Karup (se även bifogad karta över området). Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.    
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Alla behöver aktuella 
geodata

För en gemensam lägesbild

Kommunernas geodataverksamheter ligger oftast 

under byggnadsnämnden eller motsvarande.  

Lantmäteriet ligger f.n.under Näringsdepartementet.

För att öppna geodata ska bli verklighet 

behövs:

• en långsiktig finansiering av geodataverk- 

samheterna

• en bra samverkan mellan myndigheterna och 

kommunerna

ÖPPNA GEODATA

Produktion 2016, Lantmäteriet

8
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ÖPPNA GEODATA ÖPPNA GEODATA

Sverige behöver öppna geodata
 

Aktuella kartor har alltid varit viktiga och nödvändiga i samhället,

inte bara för att hitta rätt, utan för att kunna planera och fatta

rätt beslut i många olika sammanhang.

  Lantmäteriet och kommunerna förser samhället med aktuell

kartinformation, så kallade geodata. Ett hinder för bred 

användning av geodata är att kartläggning idag 

delfinansieras med avgifter från användarna.

 

Lantmäteriet och många kommuner verkar för att aktuella geoda-

ta ska komma fler användare tillgodo. Detta eftersom geodata är

grunden för ett fungerande samhälle.

 

• Samhället blir e�ektivare med snabbare och bättre beslut i

viktiga funktioner som samhällsbyggnad, krishantering, miljö- 

och klimatanpassning. 

• Företagen får bättre förutsättningar för innovation och

tillväxt och ökade möjligheter att engagera sig i både myndighe-

ternas och medborgarnas behov av bra tjänster. 

• Medborgarna får direkt nytta av företagens och samhällets

aktiviteter genom bättre e-tjänster, bättre samhällsservice

och bättre kontakt med myndigheterna. Vi får mer 

transparenta organisationer som bjuder in till delaktighet.

9
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2016-12-05 
Handläggare: Per Selldén / Lisa Rönnberg 
Dnr: KS 000059/2016 – 200 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Per Selldén, Lisa Rönnberg, Miljöpartiet 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av 
grönområde på platsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 medgivet Katarina Toremalm att få rikta en motion till 
kommunstyrelsen angående lokalisering/omlokalisering av drivmedelsanläggningen, bensin-
stationen Statoil, belägen invid Köpmansgatan Båstad.   
 

Aktuellt 
Motionen har remitterats till undertecknade för beredning och vi får i anledning därav fram-
föra följande. 
I motionen föreslås bl.a. ”att Statoilmacken, när avtalet löper ut läggs ner” och vidare ”att fas-
tigheten förblir i kommunens ägo”. Bensinstationen är etablerad inom fastigheten Båstad Evald 
8 och ägs enligt lagfart av Svenska Statoil AB, namnändrat till Circle K Sverige AB. Bensinstat-
ioner omfattas av anmälningsplikt för drivmedel och biltvätt. Anmälningsplikten är korrekt 
fullgjord och prövad av myndighetsnämnden och den beslutade tillåtligheten till fortsatt verk-
samhet gäller tills vidare, d.v.s. tillåtligheten är inte tidsbegränsad. 
Under sommaren/hösten 2014 i samband med att detaljplanen för Inre kustvägen utarbetades 
prövades i planarbetet möjligheten till och lämpligheten av att i planen möjliggöra en etable-
ring av en drivmedelsanläggning i planområdets södra del, norr om befintlig rondell. I sam-
band med detta planarbete togs även kontakter med flera drivmedelsbolag, bl a Statoil. Dåva-
rande etableringschef för Statoil/Jet besökte Båstads kommun och träffade kommunens tf ex-
ploateringsingenjör och tog del i frågeställningen. Besked lämnades därefter att Statoil inte var 
intresserade i närtid av att flytta sin verksamhet utan bolaget har för avsikt att under över-
blickbar framtid bedriva verksamheten vidare inom ramen för den egna fastigheten Båstad 
Evald 8 med prövat och givet verksamhetstillstånd. 
 
Vidare bör noteras att Tyréns AB i samband med att detaljplanearbetet för hotell Båstad, fas-
tigheten Laxen 6, i februari 2013 redovisade en riskutredning för nyssnämnda fastighet med 
avseende på närheten till bensinstationen. Riskutredningen resulterade i en värdering att pla-
nen kunde godtas med vissa rekommenderade riskreducerande åtgärder av hotellbyggnaden. 
 

Övervägande/framtid 
I motionen föreslås att bensinstationsfastigheten nyttjas som en samlingsplats, ett café, ett 
grönområde. Med hänsyn till närmiljön är det en tanke och idé som alternativ till nuvarande 
markanvändning har förtjänster. Då fastigheten är i privat ägo, verksamheten inom fastigheten 
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är myndighetsprövad och tillsvidare godkänd samt att verksamhetutövaren har uttryckt en 
långsiktig ambition och vilja att driva befintlig verksamhet vidare inom fastigheten finns det 
inte rimliga grunder för att ompröva verksamheten i närtid på sätt som förordas i motionen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016-12-
05.    
 
 
 
Båstad 2016-12-05 
 
 
Per Selldén    Lisa Rönnberg 
T.f. exploateringsingenjör   Samhällsbyggnadschef 
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BÅSTADS KOMMUN 

Förslag till motion 

Miljöpartiet föreslår nu att man i god tid förbereder för att bensinstationen läggs ner. 
Det finns många skäl till det och vi vill formulera ett förslag till vad man kan göra på 
denna centrala tomt istället. 

Först skäl till att bensinstationen inte är lämplig på nu liggande plats: 

Verksamheten innebär miljömässig fara på olika sätt, explosiva och brandfarliga ämnen 
finns mycket nära bostäder på alla sidor. 

I Sverige strävar vi efter att förlägga stationerna utanför tätorten inte minst för att 
slippa tung trafik i centrum. 

Trafiken till macken utgör en fara för gående och cyklister då det är trångt med plats för 
tung trafik, släpvagnar etc i miljön runt omkring. 

Det finns plats och möjlighet på vårt nya stationsområde vid entre Båstad som passar för 
etablering av bensinstation. 

Båstad kommun bör värna miljön i det centrala "gamla" Båstad och utveckla platsen till 
något vackert och miljömässigt positivt. 

Miljöpartiet föreslår: 

Att Statoilmack~n, när avtalet löper ut läggs ner. 

Att ett grönområde anläggs på platsen, 

Att låta någon intressent driva cafe', en samlingsplats som uppmuntrar möten 

Att fastigheten förblir i kommunens ägo. 

Miljöpartiet Båstad/Bjäre 

Namn 

tf"~Cdw~ 
C Ot ri YL A. c k:wv v f'--d 

Namn 
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Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001747/2012 – 500 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik- och service, samhällsbyggnad, NSVA, länsstyrelsen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Uppdaterad landsbygdsstrategi 
Bilaga 2. Kostnadskalkyl   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Uppdaterad Landsbygdsstrategi för utbyggnad av VA på landsbygden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har reagerat på att beslutat tid- och handlingsplan gällande utbyggnad av kom-
munalt vatten och avlopp på landsbygden inte följs. Enligt beslut i kommunstyrelsens arbets-
utskott 2016-05-25 ska en ny tid- och handlingsplan tas fram. En omarbetad strategi har nu 
tagits fram genom ett samarbete mellan förvaltningen och NSVA.  
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet 2012-11-14 att anta en strategi för utbyggnad 
av vatten och avlopp på landsbygden. 2014-01-15 antog kommunstyrelsen en tid- och hand-
lingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden efter en begäran från länsstyrelsen. Kommun-
styrelsens arbetsutskott har på sammanträdet 2016-05-25 beslutat om att förvaltningen ska 
göra en översyn av landsbygdsstrategin. Länsstyrelsen har under hösten 2016 reagerat på att 
den beslutade tid- och handlingsplanen inte följs. Kommunen har begärt hos länsstyrelsen att 
strategin ska få omarbetas vilket länsstyrelsen accepterat med villkoret att en ny omarbetad 
handlingsplan ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2017. För att klara denna 
tidsplan krävs beslut i kommunfullmäktige den 15/2 2017.  
 
Aktuellt 
En ny omarbetad plan har nu tagits fram. Mer fokus har denna gång lagts på de ekonomiska 
faktorerna, men även på tekniksidan där det har det hänt en del sedan första planen besluta-
des. Detta gör att det kan vara motiverat att fastighetsägare, även i samlad bebyggelse, med 
underkända avlopp får bygga egna avloppslösningar, där det visar sig att kostnaderna för att 
bygga ut kommunalt VA är omotiverat höga. Värt att nämna är att fastighetsägare i en del av de 
utpekade områdena har kommit in med förfrågan till NSVA om att få gå ihop och bygga egna 
gemensamhetsanläggningar och ansluta dessa till kommunens VA system. 
 

Övervägande/framtid 
Kalkylerna som tagits fram är väldigt översiktiga och baseras på antaganden. Således kan kost-
naderna slå åt båda hållen, det vill säga att det kan bli antingen billigare eller dyrare att bygga 
ut områdena. Det kan konstateras att generellt är det kostsamt för kommunen att bygga ut 
kommunalt VA på landsbygden och inga av projekten täcks av den ordinarie anläggningsavgif-
ten, kostnaderna får jämföras mot miljönyttan. Eventuellt kan det vara aktuellt med att ta ut en 
särtaxa. Mer om särtaxa finns att läsa i strategin.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin samt att ge förvaltningen i uppdrag att skicka 
denna till länsstyrelsen för godkännande.   
 
 
 
Båstad 2017-01-03 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
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2017-01-09 

   
Uppdaterad landsbygdsstrategi med tid- och 

handlingsplan fo r uto kning av 
verksamhetsomra de fo r vatten och avlopp 

 

 

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-XX-XX  
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Bakgrund  

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken (MB) skall avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 
något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta 
ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger i 2 kap 
3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder 
som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljö samt att bästa 
möjliga teknik för ändamålet används. 
 
I 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att det är förbjudet 
att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse i vattenområde, om avloppsvattnet 
inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning om det inte är uppenbart att utsläpp kan 
ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 
 
I maj 2016 ersattes Naturvårdsverkets allmänna råd för enskilda avlopp (NFS 2006:7) från 2006 av 
Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten. Som i tidigare allmänna råden ställs krav på anläggningens reningsförmåga och 
beroende på recipientens känslighet ställs krav på normal respektive hög skyddsnivå. Recipientens 
känslighet är därmed styrande för de reduktionskrav som kan krävas ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt. Även Lagen om allmänna vattentjänster, där kommunens skyldigheter att 
ordna VA-försörjning regleras, har skärpts väsentligen. I § 6 står följande: 
 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen 

 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

Enligt praxis räknas en samlad bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang.  
 
Sammantaget leder alla faktorer ovan till betydligt strängare myndighetskrav på vatten- och avlopps-
försörjningen även utanför det nuvarande verksamhetsområdet, på enskilda, gemensamma och 
kommunala vatten-och avloppsanläggningar. Det innebär också stora ekonomiska investeringar att 
bygga VA-anläggningar, oavsett om de är kommunala, gemensamma eller enskilda. För att få ut den 
mest miljöriktiga, ekonomiska och långsiktiga hållbara lösningen krävs en gemensam planering 
mellan förvaltningarna och NSVA. 
  
För att kunna hantera den komplexa vatten- och avloppsfrågan i områden utanför tätorterna har 
Båstads kommun och NSVA utarbetat en strategi för VA på landsbygden, vilken antogs av 
kommunstyrelsen 2012-11-14. Strategin skulle täcka hela kommunen och ge svar på hur vatten- och 
avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras samt utgöra ett planeringsunderlag för en stegvis 
utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden. 

Med anledning av Länsstyrelsens skrivelse daterad 2013-10-18 sammanställdes en tid- och 
handlingsplan under 2014 för utökning VA-verksamhetsområde i Båstads kommun. Av de 19 
områden som tas upp i handlingsplanen hade kommunalt vatten och avlopp byggts ut till sju vid 
slutet av 2016. 
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På uppdrag av Båstad kommun har NSVA tillsammans med tjänstemän från Miljöavdelning, 
Planavdelning samt Teknik & Service, nu gjort en översyn av strategin och uppdaterat av tid-och 
handlingsplanen för utbyggnad av VA på landsbygden. 
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Mål och avgränsning 

Syfte 
Syftet med landsbygdstrategin är att ge en heltäckande, långsiktig och hållbar VA-planering för hela 
kommunen. VA-planen syftar också till att förbättra kommunens vattenförekomster genom en god 
VA-planering, så att de på sikt ska kunna uppnå god ekologisk status och kemisk status.  
 
Strategin för VA på landsbygd ska underlätta för att få en gemensam syn på hur byggande på 
landsbygden kan medges och regleras. Den ska också utmynna i en prioriteringslista med områden 
för utbyggnad av kommunalt VA, riktlinjer för hantering av enskilda avlopp i avvaktan på utbyggnad 
samt bestämmelser för områden som inte inom överskådlig tid berörs av utbyggnad. 
 
Denna tid och handlingsplan ersätter VA-strategin daterad 2012-11-14 och tidigare tid- och 
handlingsplan från 2014 när det gäller till vilka området det kommunala verksamhetsområdet ska 
utökas till, och vid vilken tidpunkt.  

Avgränsning  
VA-strategin omfattar fastigheter i kommunen som ligger någorlunda samlat i bebyggelsegrupper 
och som befinner sig utanför dagens verksamhetsområde för kommunalt VA.  För enskilda 
fastigheter som inte ligger inom de områden som tagits upp i strategin kommer tillsyn och prövning 
även fortsättningsvis att göras från fall till fall.  

Begreppsförklaringar  

Spillvatten  
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett.  
 
BDT-vatten  
Avloppsvatten från bad, disk och tvätt. 
 
Dagvatten 
Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.  
 
Recipient  
Yt- eller grundvatten som tar emot utsläpp av spillvatten eller dagvatten. 
 
Skyddsnivå 
Bedömning av skyddsnivå ska ske utifrån recipientens känslighet för påverkan enligt ett antal miljö- 
och hälsoskyddskriterier i Havs-och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Hög skyddsnivå innebär strängare reningskrav än normal 
skyddsnivå.  
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Vattenkvalitet 

EU:s ramdirektiv för vatten "vattendirektivet" syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar 
förvaltning av våra vattenresurser. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. 
Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Sverige har indelats i 
fem vattendistrikt med en länsstyrelse i varje distrikt som samordnande vattenmyndighet. Båstads 
kommun tillhör Västerhavets vattendistrikt. 

Havs- och vattenmyndigheten har fastställt ett åtgärdsprogram för Västerhavet, vilken även anger 
statusen för våra vattenförekomster i kommunen. Enligt Västerhavets preliminära riskbedömning 
från 2015 finns det risk för att den ekologiska statusen inte uppnås innan 2021 för kustvatten och 
vattendrag i Båstads kommun. Det finns även risk för att den kemiska statusen för kustvatten, 
vattendrag och grundvatten inte uppnår god status innan 2021. 

För att god kemisk och ekologisk status ska uppnås på våra vattenförekomster innan ovan angivet år 
har kommunerna inom distriktet tilldelats uppdrag i åtgärdsprogrammet som åsyftar till att god 
kemisk och ekologisk status uppnås.  

Generellt sett kan man dela upp recipienter i grundvatten- och ytvattenrecipienter. 
Ytvattenrecipienter motsvaras av bäckar, åar, sjöar samt hav. Grundvattenrecipienter motsvaras av 
en sammanhängande grundvattenförekomst som är geografiskt avgränsad efter de geohydrologiska 
förutsättningarna. Recipienterna blir mer eller mindre påverkade av utsläpp av spillvatten, allt 
beroende på miljöfaktorer som till exempel förorenande ämne, vattenkemisk beskaffenhet, 
geologiska förutsättningar och biologisk känslighet.  

Huvudsakliga ytvattenrecipienter  
Utöver vattendrag och åar finns det inom Båstads kommun två huvudrecipienter, dit ytvattnet 
slutligen leds: Laholmsbukten och Skälderviken. Generellt gäller att de båda recipienterna har 
övergödningsproblem med förhöjda halter av näringsämnen.  I GIS-portalen VISS 
(VattenInformationSystemSverige) från Länsstyrelsen, ges följande information om respektive 
vattenförekomsts status:  

Ytvattenförekomst Laholmsbukten 
Kemisk status (2016): 
Uppnår ej god: ”Prioriterade ämnen bedöms ej uppnå god status på grund av kvicksilver i fisk.” 

 
Ekologisk status (2016):  
Måttlig: ”Data från provtagning av makroalger och växtplankton i vattenförekomsten visar på god 

status medan data från bottenfauna visar på måttlig status. Den ekologiska statusen bedöms således 

vara måttlig enligt principen "one out, all out."  

Ytvattenförekomst Skälderviken 
Kemisk status (2016): 
Uppnår ej god: ”Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status. Mätningar i fisk 

(skrubbskädda) tyder på att gränsvärdet för kvicksilver överskrids… För övrigt finns inga indikationer 

på att några av vattendirektivets övriga prioriterade ämnen förekommer i halter som kan antas 
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utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsten. Inga mätningar av prioriterade ämnen, utöver 

kvicksilver, har gjorts i vattenförekomsten.” 
 
Ekologisk status (2016): 
Måttlig: ”Den ekologiska statusen bedöms som måttlig. Bedömningen styrs av den biologiska 
kvalitetsfaktorn bottenfauna.” 
 

De båda vattenförekomsterna riskerar att inte uppfylla kriterierna för god ekologisk och kemisk 
status år 2021. Det långsiktiga målet för vattenförvaltningsarbetet är att uppnå god status år 2021. 
Enligt ”Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009-2015” har miljöförvaltningen rätt att ställa 
krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
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Grundvattenrecipienter  
Till vattenförekomster räknas även grundvatten. I GIS-portalen VISS 
(VatteninformationSystemSverige) från Länsstyrelsen, ges följande information om Bjärehalvöns 
grundvattenförekomsts status:  
 
Kvantitativ status (2009):  

Otillfredsställande: ”I delar av förekomsten (framförallt kring Torekov) råder bristsituation sommartid 
med konflikt mellan dricksvattenintresse och bevattningsintressen i området” 
 

Kvalitativ status (2009): 
 

Otillfredsställande: ”I den regionala undersökning som genomfördes i december 2007 togs 
grundvattenprover i fem vattentäkter inom förekomsten. I tre av brunnarna fanns rester av 
bekämpningsmedel (Medelhalten bekämpningsmedel för förekomsten baserat på fem punkter var 
0,06 ug/l.) I en av punkterna överskreds riktvärdet för isoproturon (0,11 ug/l) och bentazon (0,12 ug/l) 
(denna punkt saknas i DGV-data). I två av punkterna hittades spår av BAM. I en av dessa punkter 
hittades även atrazin Samtliga halter låg under riktvärdet. Tre av punkterna visar på kvävepåverkan 
men bara en punkt överskred utgångspunkt för att vända trend (35,36 mg/l)  
 
I regional provtagning 2008 följdes 2 av punkterna från 2007 upp. I en av dessa punkter hittades 
rester av bekämpningsmedel (BAM 0,02 ug/l). Resterande analyser låg under utgångspunkt för att 
vända trend.  
 
I regional provtagning 2009 följdes 3 av punkterna från 2007 upp. Rester av bekämpningsmedel 
återfanns i 2 av punkterna (BAM 0,01 ug/l samt Atrazin-2-hydroxy 0,01 ug/l). Två av punkterna 
visade på kvävepåverkan. Högsta uppmätta kvävehalten var 15 mg/l vilket ligger under utgångspunkt 
för att vända trend.” 
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Vattenskyddsområden 
Vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för 
en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till 
skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt i ett långt perspektiv.  
 
I Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde NFS 2003:16, kan man bland annat läsa 
att i vattenskyddsområdets primära skyddszon bör föreskrivas om förbud mot ytterligare 
infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten. Inom sekundär 
skyddszon bör föreskrivas om krav på särskilda tillstånd för sådana anläggningar. 
 

Figur 1. Översikt över upprättade och föreslagna vattenskyddsområden (blått) i Båstads kommun. Alla gränser är inte 
helt  fastställda ännu. 
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Enskilda avloppsanläggningar 

De flesta enskilda avloppsanläggningar utgörs av slamavskiljare tillsammans med infiltration eller 
markbädd, minireningsverk eller sorterande system. I ett sorterande system behandlas 
avloppsvattnet från toalett separat från det övriga avloppet, BDT-vattnet. Det kan till exempel röra 
sig om till exempel sluten tank för toalettavloppet och infiltration för BDT-vattnet. Förutsättningarna 
på den aktuella fastigheten avgör vilken eller vilka avloppslösningar som är möjliga. 
 
En gemensamhetsanläggning är en avloppsanläggning som försörjer flera fastigheter inom ett 
område. En gemensamhetslösning har en utsläppspunkt i stället för ett stort antal spridda 
utsläppspunkter. Med endast en utsläppspunkt är det lättare att kontrollera utsläppet samtidigt som 
risken för förorening av vattentäkter minskar. De reningstekniker som används i 
gemensamhetsanläggningar är ofta de samma som i anläggningar tillhörande enstaka hushåll. 
 
Det är Myndighetsnämnden som ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av enskilda avloppen i 
Båstad kommun. Fastighetsägaren ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller 
dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. Dålig reningsgrad hos enskilda 
anläggningar kan bero på att anläggningen har brister eller på att området har dåliga förutsättningar 
för den typen av anläggning. Brister hos anläggningen kan bero på att den är av en äldre typ som inte 
uppfyller dagens krav eller att den till följd av ålder har förlorat sin ursprungliga funktion.  
 
Om en avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav eller om den medför risk för människors hälsa 
och/eller miljön kan miljöavdelningen fatta beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, alternativt 
förelägga fastighetsägaren att åtgärda sin bristfälliga avloppsanläggning. Om flera fastighetsägare har 
problem med sin enskilda anläggning kan de gå ihop för att gemensamt lösa situationen med en 
gemensamhetsanläggning. 
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Kommunalt vatten och avlopp 

Verksamhetsområde för VA 
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket 
vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom 
verksamhetsområdet är kommunen huvudman för den allmänna vatten och avloppsförsörjningen, 
och har skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp, och hushållen har skyldighet att ansluta sig. 
Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 
 
Inom området har kommunen och fastighetsägarna rättigheter och skyldigheter som regleras i Lagen 
om allmänna vattentjänster (2006:412), Vattentjänstlagen. Enligt vattentjänstlagen ska kommunala 
VA-anläggningar ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön. 

 
Figur 2.   Översiktskarta över befintligt verksamhetsområde för spillvatten i Båstads kommun. 

  

Avgiftsskyldighet 
När beslut tas om att bygga ut den allmänna anläggningen utvidgas verksamhetsområdet till att 
omfatta det aktuella området. Då gäller Vattentjänstlagen med dess bestämmelser om brukningsrätt 
och avgiftsskyldighet. Anläggnings- och brukningsavgifter regleras i den kommunala VA-taxan, vilken 
beslutas av fullmäktige.  

Kommunen tar ut en anläggningsavgift av fastighetsägaren efter upprättande av förbindelsepunkt. 
Förbindelsepunkten är den punkt där inkopplingen av fastighetens ledning till det kommunala 
ledningsnätet sker, den är vanligtvis belägen ca 0,5 m från fastighetsgräns.  
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Anläggningsavgiften är en engångsavgift som regleras i den kommunala VA-taxan, den ska motsvara 
kommunens genomsnittliga utbyggnadskostnad. Att bygga ut kommunalt vatten och avlopp på 
landsbygden innebär ofta stora kostnader och VA-taxan måste anpassas till den kostnadsnivå som de 
kommande utbyggnadsplanerna innebär.  

Efter att förbindelsepunkt har upprättats ska fastighetsägaren även betala brukningsavgifter vilka ska 
täcka kostnader för drift och underhåll av den kommunala VA-anläggningen, detta gäller oavsett om 
den fysiska inkopplingen är gjord eller ej. 

Särtaxa 
Särtaxa är en förhöjd anläggningsavgift som huvudmannen är skyldig att ta ut när ”en viss eller vissa 

fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning 
avviker från andra fastigheter inom verksamhetsområdet” enligt Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). Var gränsen går för det som kallas ”i beaktansvärd omfattning” är ännu inte juridiskt 
prövat. Norrköpings kommun har satt gränsen till 50 % över den normala anläggningsavgiften. 
Svenskt vatten nämner 30 % över normala kostnader. 

Vid ett beslut om verksamhetsområde ska eventuell särtaxa framgå av beslutet och gälla framtida 
anslutningar i det aktuella området. Detta blir då ett s.k. särtaxeområde. Om särtaxan anges som en 
faktor av den ordinarie taxan krävs ingen uppräkning av själva särtaxan utan den följer förändringen 
av normaltaxan. När särtaxan beräknas ska hänsyn tas till framtida utbyggnad, och här görs en 
bedömning av hur många som sannolikt kan komma att ansluta till systemet som byggs ut.   
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Policy för tillsyn och prövning för fastigheter som omfattas av 
landsbygdsstrategin 

Bygglovshantering 
Inför bygglov eller förhandsbesked i ett område där kommunalt vatten och avlopp är planerat att 
byggas ut ska den sökande informeras om utbyggnadsplanerna. Den sökande ska informeras om när 
kommunalt VA planeras anläggas, att samtliga fastighetsägare kommer att få betala 
anläggningsavgifter, samt vilka enskilda lösningar som accepteras i väntan på att kommunala 
ledningar byggs ut.  

När det gäller nybyggnation i de områden där kommunalt VA ska byggas ut är utgångspunkten att 
det i första hand ska undvikas tills den kommunala lösningen finns på plats, framförallt om VA-
utbyggnad planeras inom en snar framtid. Prövning ska dock ske från fall till fall. Om nybyggnation 
ändå ska tillåtas i ett sådant område är en förutsättning att det inte medför en risk att förstärka VA-
problem i området, att det inte försvårar en framtida kommunal VA-utbyggnad eller att det inte finns 
risk för ökad belastning på recipienten.  

Enskilda avlopp 

 I samband med att områden med kommunalt VA byggts ut och verksamhetsområde bildats ska 
inga enskilda anläggningar beviljas. 
 

 Inom områden som är upptagna i strategin och som kommer att få kommunalt VA inom tio år 
gäller vissa övergångsprinciper för fastigheter med enskild VA-anläggning,se nedan.  

 
 I de områden där det dröjer mer än tio år innan en kommunal anslutning till vatten och avlopp 

genomförs skall tillstånd beviljas för enskilda avloppsanordningar som uppfyller aktuella 
miljökrav.  

 
 I områden med hög prioritet på avloppsåtgärder men där det saknas förutsättningar för 

utbyggnad av kommunalt VA kommer gemensamma lösningar för avloppshantering 
rekommenderas.  

 

I de områden där beslut fattas om kommunalt verksamhetsområde kommer enskilda anläggningar 
inte vara möjliga. Därför beviljas inte nyanläggningar av enskilda avlopp inom verksamhetsområde 
för spillvatten, vilket innebär att de som har undermåliga avlopp kommer tvingas att ansluta till det 
kommunala nätet. Det är Miljöavdelningen som förelägger fastighetsägarna att ansluta sig till 
kommunalt VA.  

Utbyggnad inom 10 år 
I de områden som ska anslutas till kommunalt avlopp inom 10 år kommer ingen aktiv tillsyn av 
enskilda avlopp att bedrivas. Ansökningar om tillstånd till enskilda avloppsanläggningar kommer att 
prövas. Ansökningar kan förväntas komma in i samband med bygglov, anläggningar vilka slutat 
fungera, ägarbyten, m.m.  

I väntan på en utbyggnad av kommunala ledningar ska VA-försörjningen göras så effektiv som möjligt 
utifrån de lagkrav som finns, miljö, hälsa och ekonomi. Den tekniska lösningen i väntan på kommunal 
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VA-utbyggnad bör prövas med hänsyn till de förhållanden som råder på den enskilda platsen. 
Tillfälliga lösningar med tidsbegränsade tillstånd bör övervägas i avvaktan på kommunal anslutning, 
t.ex. sluten tank. NSVA kommer inte att lösa in dessa tillfälliga enskilda avloppsanläggningar, 
separata avtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och NSVA angående detta. 

Utbyggnad mellan 10 och 20 år 
I områden som ska anslutas till kommunalt VA först om 10-20 år kommer tillsyn att bedrivas. Krav 
kommer att ställas på att icke godkända anläggningar skall åtgärdas.  

Inte inom överskådlig tid 
I områden som inte kommer att anslutas till kommunalt VA inom 20 år kommer tillsyn att bedrivas 
och krav ställas på att dåliga avlopp åtgärdas. Gemensamhetsanläggningar är att föredra, om det av 
någon anledning inte går att genomföra kan det bli nödvändigt med lösningar i kommunal regi.  
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Områden utpekade av Länsstyrelsen för VA-utbyggnad 

Länsstyrelsen har i en skrivelse daterad 2013-10-18 anmodat Båstads kommun att komma in med en 
tid- och handlingsplan för utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp för 14 
områden. Områdena var indelade i två grupper efter prioritet: 

Prioritet 1 
 

 Kattvik  Slättaröd 
 Stora Hult  Boarp 
 Ängalag  Nyled 
 Öllövsstrand  Tvähöga 

 
 
Prioritet 2 
 

 Vadebäck  Mäsinge 
 Lyavägen  Häljarp-Böckerskogen 
 Karstorp  Axelstorp 

 
 
 
I Kattvik, Stora Hult, Slättaröd, Boarp, Nyled och Tvähöga har kommunalt vatten och avlopp byggts 
ut. Resterande områden återfinns i tid- och handlingsplanen på nästa sida. 
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Tidplan och handlingsplan 

Strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad bebyggelse (ca 20 fastigheter och uppåt som ligger 
samlat). Även områden med ett mindre antal fastigheter som ligger samlade och är prioriterade av 
Båstad kommun på grund av miljömässiga skäl och områden som ligger i direkt närhet till 
kommunala ledningar utan att vara anslutna tas upp. 
 
För de fastigheter som ligger i områdena som beskrivs nedan och som inte är aktuella för en VA-
utbyggnad inom överskådlig tid, kommer krav att ställas på att bristfälliga avlopp åtgärdas. För 
enskilda fastigheter som inte ligger inom de områden som tas upp kommer tillsyn och prövning även 
fortsättningsvis att göras från fall till fall.  
 

Område VA-utbyggnad 

Vadebäck 2017 

Lyavägen 2019 

Ängalag 2020 

Rotalyckevägen 2021 

Varan 9:46 mfl 2022 

Kattviksvägen 2023 

Mäsinge  2024 

Hallavara samfällighet – Kattvik Samfällighet ansluts till kommunalt 
avlopp senast 2025 

Lillaryd 2030 

Öllövsstrand Inte inom överskådlig framtid 

Karstorp Inte inom överskådlig framtid 

Böckerskogen Inte inom överskådlig framtid 

Axelstorp Inte inom överskådlig framtid 

Öllöv  Inte inom överskådlig framtid 

Margretetorpsvägen Inte inom överskådlig framtid 
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Områdesbeskrivningar 

I områden med samlad bebyggelse kan det vara svårt att lösa avloppsfrågan med enskilda 
avloppsanläggningar eftersom avstånden mellan fastigheterna kan vara små, vilket kan medföra en 
risk dricksvattenbrunnar kontamineras. Nedan följer en genomgång av sådana landsbygdsområden i 
kommunen, vilken ligger till grund för utbyggnadsplanen. Områdena beskrivs vad gäller antal 
fastigheter, nuvarande vatten- och avloppslösningar, framtida planer m.m. 
 
Planförhållandena som beskrivs i strategin refererar till kommunens gällande översiktsplan från 
2008. Under 2017 kommer arbetet med en ny översiktsplan för kommunen inledas. Resultatet av 
detta arbete kan, ur plansynpunkt, påverka hur listade projekt värderas. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende. Kommunens intentioner för områden lämpliga för bostadsbebyggelse anges i 
översiktsplanen och prövas vidare i detaljplaner. Byggnation av enstaka bostäder kan, utifrån 
riktlinjer i översiktsplanen, hanteras direkt i bygglov. 
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Förslöv-Vadebäck 

 

Figur 3. Förslöv-Vadebäck 

Beskrivning av området 
Vadebäck ligger strax norr om Förslöv. Ca 20 fastigheter finns inom området som är aktuellt i 
landsbygdstrategin. Husen ligger inom/nära ett vattenskyddsområde och riksbekanta Vadebäcken 
rinner igenom området. Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 
största delen av grus och morän. Inga geotekniska undersökningar har dock utförts som bekräftar 
det. Vattenledningar finns utbyggt i stort sett inom hela området, spillvattennätet är däremot inte 
utbyggt. Det är ca 100 m från befintligt spillvattennät till närmsta bostaden. 
 
VA-situation 
Fastigheterna är försörjda med kommunalt vatten, avloppsanläggningarna är enskilda. Många av de 
enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt 
lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 
2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten 
 
Planförhållande 
Efter Hallandsåstunnelns öppnande, förbättrade möjligheter till pendling och ett nytt 
verksamhetsområde är Förslöv nu en ort med än större utvecklingspotential. En ny översiktsplan är 
under framtagande vilket kan påverka exploateringsområden och exploateringsgrad och därmed 
antalet bostäder.   
 
Bedömning 
Fastigheterna ligger inom/nära vattenskyddsområdet. Det tillsammans med att Vadebäcken rinner 
genom området gör att kommunalt VA bör byggas ut.  Vadebäck finns med Länsstyrelsen utpekade 
landsbygdsområden under prioritet 1. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av spillvattennätet är planerad till 2017. 
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Lyavägen  

 

Figur 4. Lyavägen 

Beskrivning av området 
Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant 
sluttning på östra sidan av den gamla banvallen. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten 
Idrottsplatsens vattenskyddsområde. Jordarterna består av sandig morän och sant, med inslag av 
berg i dagen. Avståndet mellan befintligt ledningsnät och den närmsta fastigheten är ca 100 m.  
 
VA-situation 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och har enskilda avlopp. De flesta av 
avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever inte 
upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om 
små avloppsanordningar för hushållsspillvatten..  
 
Planförhållande 
Banvallen togs ur bruk för spårbunden trafik 2015. Kommunen planerar ny användning för banvallen, 
troligen GC-väg, vilken inte utgör samma hinder för en VA-lösning som järnvägsspåren tidigare 
utgjorde.   
 
Bedömning 
Det kuperade läget och bergförekomst gör det relativt problematiskt och kostsamt att bygga ut 
kommunalt spillvatten. Det ringa avståndet till VA-nätet och de bristfälliga enskilda avloppen i 
närheten av vattenskyddsområdet motiverar en kommunal utbyggnad. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av spillvattennätet är planerad till 2019. 
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Ängalag 
 

Beskrivning av området 
Ängalag är en mindre by som ligger intill väg 115 mellan Torekov och Hov. Omkringliggande mark 
domineras av jordbruk. Ängalag med närområde innefattar ca 40 fastigheter.  Genom byn rinner ett 
vattendrag som mynnar i havet vid Ingelstorps strand, mellan Torekov och Hovs Hallar. Enligt SGU’s 
jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med inslag av 
berg i dagen. Avståndet till kommunala VA-nätet är ca 1200 m. 
 
VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. Många av de 
enskilda avloppsanläggningarna uppfyller inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt 
lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 
2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Då dricksvattenbrunnar och många 
enskilda avloppsanläggningar är belägna inom ett mindre område är det en stor risk att dricksvattnet 
kontramineras av avloppsvatten från bristfälliga anläggningar.  
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Ängalag innehåller relativt många fastigheter i en sammanhängande struktur i ett mindre område. 
Fastigheternas närhet till varandras enskilda dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar utgör en 
stor risk för kontaminering av dricksvatten. Det finns även svårigheter att hålla de rekommenderade 
avstånden enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar vid 
ändring av befintliga anläggningar och vid nyläggning. Området finns med Länsstyrelsen skrivelse från 
2013-10-18 som ett prioritet 1-område. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Utbyggnad av VA är planerad till 2020. 

Figur 5. Ängalag 
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Rotalyckevägen 

 

Figur 6. Rotalyckevägen 

Beskrivning av området 
Rotalyckevägen ligger utanför Torekov söder om Ängalagsvägen. I det aktuella området ingår 8 
fastigheter. Kommunala ledningar finns på andra sidan Ängalagsvägen, ca 100 m från närmaste hus. 
Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av morän med 
inslag av berg i dagen. 
 
VA-situation 
I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. De enskilda 
avloppsanläggningarna underkändes av miljöavdelningens vid inventering under 2012-2013 då de 
inte levde upp till reningskraven enligt gällande lagstiftning. Fastighetsägarna har varit i kontakt med 
NSVA då de är intresserade av att ansluta till kommunalt VA som samfällighet. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Cirka 200 m sydöst om området 
finns sex fastigheter som eventuellt kan ansluta som samfällighet om de inte löser vatten och avlopp 
enskilt. Bergförekomst kan fördyra utbyggnaden. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Om bildandet av en samfällighet inte blir aktuell så planeras utbyggnad av kommunalt VA till 2021. 
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Varan 9:46 m fl. - Torekov 

 

Figur 7 Varan 9:46 m. fl. 

Beskrivning av området 
Området ligger i utkanten av Torekov i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde, och 
omfattar 9 fastigheter. Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till 

största delen av morän med inslag av berg i dagen. Fastigheterna ligger på båda sidorna av 
Trafikverkets väg (Ängalagsvägen). Tomterna är relativt små, mellan 1100 och 2500 m2. 
 
VA-situation 
Området ombesörjs av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. De flesta av 
avloppsanläggningarna lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever 
inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), 
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Närheten till det kommunala VA-nätet motiverar en VA-utbyggnad. Bergförekomst kan fördyra 
utbyggnaden. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Planeras till 2022. 
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Kattviksvägen 

 

Figur 8. Kattviksvägen 

Beskrivning av området  
Utmed Kattviksvägen väster om Båstad ligger 12 fastigheter i direkt anslutning till det kommunala 
VA-ledningsnätet. Husen ligger tätt och tomtstorlekarna varierar mellan ca 700 och 2500 m2. 
Enligt SGU’s jordartskarta består de ytliga jordarterna inom området till största delen av sandig 

morän med inslag av berg i dagen.  

VA-situation 
Området ombesörjs av enskilda avlopp och privata dricksvattenbrunnar. Många av de enskilda 
avloppsanläggningarna lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever 
inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), 
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen eller programmet inför 
fördjupad översiktsplan för Norrviken – Kattvik. Utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp betyder 
inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur planeringshänseende. 
 
Bedömning 
De relativt små tomtstorlekarna i kombination med fastigheternas närhet till det kommunala 
ledningsnätet gör att man bör bygga ut VA. Bergförekomst fördyrar utbyggnaden. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Planeras till 2023. 
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Mäsinge 

 

Figur 9. Mäsinge 

Beskrivning av området 
Mäsinge ligger väster om Västra Karup, och området omfattar 17 fastigheter i en relativt 
sammanhängande bebyggelse. Jordarterna består enligt SGUs jordartskarta av sandig morän med 
inslag av berg i dagen. Avståndet från närmsta fastigheten till befintligt VA-nät i Möllhult är ca 250 m. 

VA-situation 
Fastigheterna har idag enskilda avlopp och dricksvattenbrunnar. De flesta av de enskilda 
avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § 
MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 
2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Fastighetsägarna planerar att bilda en 
gemensamhetsanläggning som ska ansluta till det kommunala nätet i Möllhult. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Sammanhängande bebyggelse och närhet till kommunalt VA-nät motiverar en utbyggnad av 
kommunalt VA.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Om anslutning till kommunalt VA inte har skett genom gemensamhetsanläggning till 2024 påbörjas 
arbetet med att bygga ut kommunalt VA.  
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Kattvik - Hallavara östra samfällighet 

 
Figur 10. Kattvik- Hallavara östra samfällighet 

Beskrivning av området 
Området ligger på sluttningen i de nordvästra delarna av Kattvik längs med Knösaliden. Sluttningen 
ner till det kommunala ledningsnätet är brant och höjdskillnaden ner till 
Krossarevägen/Kattviksvägen är mellan 25 och 40 meter. Den dominerande jordarten i området är 
berg i dagen, men också sandig morän och klapper förekommer. 
 
VA-situation 
I Hallavara finns en stor infiltrationsanläggning anlagd 1994. Anläggningen består av två 
slamavskiljare med en volym på 8- 9 kbm vardera med efterföljande rening i infiltration. 16 
fastigheter är anslutna till anläggningen. Avloppsanläggningen börjar bli gammal och det finns 
misstanke om att anläggningen inte lever upp till de reningskrav som ställs för anläggningar som 
omfattas av högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av det kustnära läget med 110 meter 
till Laholmsbukten. En avsättning på det kommunala ledningsnätet är förberedd för att kunna ansluta 
samfälligheten. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Diffusa källor, som exempelvis enskilda avlopp, anses ha en betydande påverkan på 
vattenförekomsten i Laholmsbukten. Det finns misstankar om att anläggningen inte lever upp till 
reduktionskraven. Närheten till Laholmsbukten gör att samfälligheten bör anslutas till det 
kommunala nätet. Kommunens miljöavdelning ansvarar för tillsynen av anläggningen och ställer krav 
på när anslutning ska ske. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Samfälligheten ansluts till det kommunala nätet senast 2025. 
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Lillaryd 
 

Beskrivning av området 
Området ligger i Västra Karups västra utkant utmed Lillarydsvägen och består av 13 fastigheter.  
Tomtstorlekarna varierar från ca 1300 m2 upp till stora jordbruksfastigheter på flera hektar. 
Jordarterna består enligt SGUs jordartskarta av sandig morän med inslag av berg i dagen. Befintligt 
ledningsnät finns utbyggt i Glimminge ca 70 meter från närmsta fastigheten. 
 
VA-situation 
De flesta av de enskilda avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav 
som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  

Bedömning 
Närheten till kommunalt ledningsnät kan motivera en VA-utbyggnad.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Vidare utredning krävs. Om det är miljömässigt och samhällsekonomiskt hållbart att bygga ut VA så 
planeras utbyggnad 2030. 

Figur 11. Lillaryd 
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Öllövsstrand 

 

Figur. 12 Öllövsstrand 

Beskrivning av området 
Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består av 9 fastigheter, främst fritidsboenden. I 
direkt anslutning ligger ett Natura 2000-område och den kustnära naturen är känslig. Avståndet 
mellan det kommunala VA-nätet och den närmast belägna fastigheten är ca 100 m. Enligt SGUs 
jordartskarta består området av grus och klappersten. Verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten antogs 2012 men området har inte byggts ut.  
   
VA-situation 
Privata brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. De enskilda avloppsanläggningarna 
inom området lever inte upp till de reningskrav som ställs på avloppsanläggningar som omfattas av 
högskyddsnivå, vilket gäller för området på grund av den känsliga kustnära naturen. 
 
Planförhållande 
Detaljplan finns för merparten av området. I ÖP 2008 finns inga nyexploateringsplaner i Öllövsstrand 
inklusive närområdet. 
 
Bedömning 
Området består främst av fritidsboenden och anläggningskostnaderna per fastighet uppskattas till ca 
400 tkr. Med tanke på den höga kostnaden så anses det inte vara samhällsekonomiskt hållbart att 
bygga ut kommunalt VA till området, utan det finns möjlighet att lösa avloppshanteringen med 
fungerande enskilda lösningar.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 
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Karstorp-Båstad 

 

Figur 13. Karstorp-Båstad 

Beskrivning av området 
Sydväst om Båstad tätort ligger Karstorp, ett område som ligger i en kraftig sluttning ner mot 
tätorten. Ca 17 fastigheter finns inom vad som kan betraktas som Karstorp. Enligt SGUs jordartskarta 
består området av sandig morän med inslag av berg i dagen. Tomterna är relativt stora, från 1500 m2 
upp 15000 m2. 
 
VA-situation 
Idag finns det enskilda avlopp och privata vattenbrunnar i Karstorp. De flesta av de enskilda 
avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § 
MB, samt lever upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 
2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  

Bedömning 
Karstorp ligger tämligen nära det kommunala VA-nätet. Det är dock något tekniskt besvärligt och 
relativt kostsamt att lägga ledningar ut dit på grund av de stora höjdskillnaderna och bergförekomst. 
Öster om Karstorpsvägen medför de stora höjdskillnaderna att det blir svårt att anordna 
spillvattenlösningar utan att behöva pumpa spillvatten från hus tillanslutningspunkt. Husen väster 
om vägen klarar sig dock utan pumpning. Att förse området med dricksvatten kräver tryckstegring.  
Sammanfattningsvis är det inte samhällsekonomiskt hållbart att ansluta fastigheterna till kommunalt 
VA. En gemensam lösning för avloppshanteringen inom området bör dock eftersträvas. 

Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid 
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Häljarp -Böckerskogen 

 

Figur 14. Böckerskogen 

Beskrivning av området 
Häljarp/Böckerskogen är en samling hus som ligger vid Häljarpsvägen mellan Västra Karup och Båstad 
tätort. Ca 30 st fastigheter, mestadels fritidshus, ingår i byn. Jordarten består av morän med inslag av 
berg i dagen. Det är ca 3 km till kommunalt VA-nät såväl västerut som österut. 
 
VA-situation 
Böckerskogen har en gemensamhetsanläggning för avlopp. Anläggningen består av en sluten tank 
med vakuumsystem installerat 1968 med 23 anslutna fastigheter. 2014 byttes dåvarande plåttank ut 
mot en ny glasfibertank på 10 kbm samt en ny vakuumpump installerades. De anslutna fastigheterna 
har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT-avloppen är bristfälliga och merparten når inte 
upp till reningskraven enligt gällande lagstiftning. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Avståndet till befintliga ledningar långt, vilket gör att en kommunal VA-anslutning blir kostsam att 
genomföra. Istället för att bygga ut kommunala VA-ledningar bör Miljöavdelningen utöva tillsyn och 
se till att BDT-avloppen uppfyller gällande krav. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom om överskådlig framtid. 
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Axelstorp 

 

Figur 15 Axelstorp 

Beskrivning av området 
Strax söder om Båstad tätort ligger Axelstorp, en mindre by på cirka 35 hus, byggd på 60-70-talet 
med i första hand fritidshus. Dessa hus har med tiden till stor del omvandlats till permanentbostäder. 
Axelstorpsbäcken som är ett skyddsvärt vattendrag rinner genom byn. Det är cirka 600 meter 
fågelvägen till kommunalt ledningsnät. 
 
VA-situation 
VA-försörjning ombesörjs av en gemensamhetsanläggning för klosettvatten. Anläggningen består av 
en sluten vakuumtank som börjar bli gammal. Till tanken är 28 hushåll anslutna. De anslutna 
fastigheterna har enskilda avlopp för rening av BDT-vatten. BDT-avloppen är bristfälliga och 
merparten når inte upp till reningskraven enligt gällande lagstiftning. Området är anslutet till 
kommunalt dricksvatten. 
 
Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Området kommer inte att tas med i verksamhetsområdet inom överskådlig framtid. Krav ska istället 
ställas på samfälligheten och fastighetsägarna att tillse att gemensamhetsanläggning och BDT-
avloppen uppfyller gällande krav.  
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 
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Margretetorpsvägen  

 

Figur 16 Margretetorpsvägen 

Beskrivning av området 
Öster om Förslöv samhälle mot Margretetorpsvägen ligger 13 fastigheter. Från området är det cirka 
550 m till det kommunala ledningsnätet i Förslöv. Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig 
morän. 
 
VA-situation 
Fastigheterna inom området ombesörjs med enskilt vatten och avlopp. De flesta av de enskilda 
avloppsanläggningarna är bristfälliga och lever inte upp till de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § 
MB, samt lever inte upp till de riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 
(HVMFS 2016:17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

Planförhållande 
Området är inte utpekat för vidare bostadsutbyggnad i översiktsplanen. Utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp betyder inte att ny bostadsbebyggelse per automatik anses lämplig ur 
planeringshänseende.  
 
Bedömning 
Området är lågprioriterat då det rör sig om få fastigheter på relativt stort avstånd från befintligt 
ledningsnät.  Området kommer inte tas med i verksamhetsområdet inom en överskådlig framtid utan 
fokus kommer istället att ligga på de enskilda anläggningarna ska uppnå godkänd status. En 
gemensam lösning för området förespråkas. 
 
Utbyggnad av kommunalt VA:  
Inte inom överskådlig framtid. 
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2017-01-04 

Utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden – Kostnadsberäkningar 
Nedan redovisas översiktliga kalkyler för VA-utbyggnad till områdena som tas upp i strategin. För de 

flesta områdena är kalkylerna som tagits fram baserade på antaganden, och det finns därmed en stor 

osäkerhet. För en mer exakt kalkyl krävs ytterligare utredningar och undersökningar när det gäller till 

exempel geoteknik, val av ledningssystem, behov av tryckstegring, behov av tryckhöjande åtgärder 

osv. 

För Vadebäck, Lyavägen, Ängalag och Öllövsstrand har utredningar/projekteringar gjorts under 2016 

och de kan därför anses vara mer tillförlitliga.  

Område Kostnad (tkr) 
Antal 

fastigheter 
Kostnad per 

fastighet (tkr) 
Föreslagen tidplan 

VA-utbyggnad 

Vadebäck 6 500 20 325 2017 

Lyavägen 2 500 7 357 2019 

Ängalag 10 000 40 250 2020 

Rotalyckevägen 2 100 8 263 2021 

Varan 9:46 m. fl 2 600 8 325 2022 

Kattviksvägen 2 200 12 183 2023 

Mäsinge 4 900 21 233 2024 

Hallavara samfällighet*    2025 

Lillaryd 3 800 14  271 2030 

Öllövsstrand 3 300 9  367 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Karstorp 6 300 14 450 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Böckerskogen 13 900 35 397 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Axelstorp 9 000 47 191 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Öllöv 6 400 14 457 
Inte inom överskådlig 

framtid 

Margretetorpsvägen 4 600 13 457 
Inte inom överskådlig 

framtid 

*Anslutning som samfällighet till kommunalt nät. 
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Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000178/2016 – 350 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 Motion, bilaga 1  
 

Samråd har skett med: 
Bygglovsavdelningen 
 

 
Motion - Försköna entréerna till Bjäre 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres entréer. Mot-
ionen fokuserar främst på förskönande åtgärder i vägområdet samt reklamskyltar längs vägar-
na. Båstads kommun är inte huvudman för gator och mark i de områden som utgör ”entréerna” 
till Bjäre varför förvaltningen föreslår att motionen inte ska bifallas.  
 

Bakgrund 
Socialdemokraterna inkom 2016-02-02 med en motion om att försköna Bjäres entréer, se bi-
laga. Motionen lyfter upp vikten av att det första intrycket besökare och allmänhet får när de 
besöker en plats är betydande. Motionen fokuserar på två områden i första hand, dels gäller 
det rondellerna och dels gäller det skyltar som står längs vägarna. I motionen yrkar socialde-
mokraterna på fyra punkter för att ”ta ett helhetsgrepp om frågan”. Ärendet som motionen be-
rör är inte något nytt ärende för förvaltningen. Förvaltningens uppfattning men även syn-
punkter ifrån näringsliv och allmänhet bekräftar motionsställarens uppfattning och avsikt. 
Motionen kan delas upp i två delar. Den ena delen handlar det om att aktivt försköna entréerna 
genom exempelvis blommor och planteringar eller belysning och ”konstverk” i rondeller och 
eller längs med vägarna. Den andra delen handlar om att ”komma åt och städa upp” i den flora 
av, egenhändigt tillverkade reklamskyltar av skiftande kvalitet, som misspryder vägarna in i 
Båstads kommun. Beträffande den eller de informationsskyltar om Båstads kommun som 
nämns i motionen så är de borttagna sedan våren 2016.  
 
Aktuellt 
Formellt sett har Båstads kommun endast i ringa omfattning en reell möjlighet att besluta eller 
vidta åtgärder i syfte att tillmötesgå motionsställarens önskemål. Trafikverket är väghållare 
och huvudman för landsvägarna och rondellerna, därmed också den myndighet som beslutar 
om eventuella åtgärder inom vägområdet. Båstads kommun har för några platser med Trafik-
verkets godkännande gjort vissa förskönande insatser under förutsättningar att Båstads kom-
mun tar på sig det fulla skötselansvaret. Trafikverket ställer stora krav (kostsamma) på säker-
het vid arbete inom vägområdet som de är väghållare för. Marken som är aktuell för ärendet 
har privata ägare eller om de ligger i/nära tätorterna (Östra Karup och Förslöv) enskilt hu-
vudmannaskap. Avser motionsställaren rondellen söder om Förslöv så är den lokaliserad i 
Ängelholms kommun.  
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Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om tillstånd för skyltar på landsbygden (utanför 
detaljplanelagt område). Inom detaljplanelagda områden är det Båstads kommuns samhälls-
byggnadskontor som beslutar om tillstånd utifrån gällande detaljplan. Samhällsbyggnadskon-
toret i kommunen är dock tillsynsmyndighet för skyltar utanför detaljplanelagda områden.   
 
Övervägande/framtid 
Då Båstads kommun formellt sett, till största delen, inte har ansvar och skötseluppdrag för 
aktuella insatser och områden är förvaltningens inställning att motionen ska avslås. I den mån 
Båstads kommun ska agera är det genom att göra tillsyn om det inkommer anmälningar om 
skyltar utan tillstånd. Eftersom förvaltningen till stora delar inte har något formellt ansvar av-
sätts idag inga resurser för ändamålen. Det som sker idag och som fortsättningsvis kommer att 
ske är att förvaltningen kommer att samråda med Länsstyrelsen, Trafikverket och de som har 
enskilt huvudmannaskap för vägar och grönområden när det är påkallat. 
 
Motionsställaren yrkar i fyra punkter att: 

1. En arbetsgrupp bildas som kartlägger vad som behöver åtgärdas. 
2. En plan på åtgärder tas fram 
3. Undersöka möjligheten att söka externa medel för försköning 
4. Avsätta medel i vår egen budget 

 
Om den politiska viljan är att motionen ska bifallas förutsätter det beslut om att Båstads kom-
mun ska prioritera områden/uppgifter som ligger utanför kommunens egentliga ansvarsom-
råden samt beslut enligt punkten fyra – att avsätta medel i vår budget. För att komma till rätta 
med ”skyltproblematiken” krävs ett omfattande administrativt arbete (inventering, avstäm-
ning med Länsstyrelsen, beslutsfattande, tillskriva markägare och företag samt uppföljning). 
Arbetsuppgifter som det idag saknas personella resurser för att utföra.  Att aktivt arbeta med 
förskönande insatser i vägområdena (blommor, planteringar, etc.) medför förutom investe-
ringsmedel även medel för relativt höga skötselkostnader (Trafikverket ställer bland annat 
krav på trafikanordningsplaner och ”tunga skydd” för arbete inom vägområdet).  
 
Punkterna ett och två följer som en naturlig del vid ett bifall till motionen. Punkten tre är ett 
sätt att finna finansiering för eventuella åtgärder som förvaltningen bör titta på.  
 
Förvaltningen instämmer i motionsställaren synpunkt om att det är viktigt med trevliga en-
tréer till Bjäre. Trots detta föreslås motionen avslås i sin helhet då arbetsuppgifterna och an-
svaret inte ryms inom kommunens kärnverksamhet. Förvaltningen kommer dock fortsätt-
ningsvis lyfta upp frågorna i dialogen med Trafikverket, Länsstyrelsen och enskilda huvudmän. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
Motionen avslås i sin helhet.  
 
 
 
Båstad 2016-12-29 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Avdelningschef 
Teknik och service
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016.01.26 

Motion 

Försköna entreerna till Bjäre 

Det första intrycket av en plats är mycket viktigt. När man kommer från E6. an och kör in i vår 
kommun både norrifrån och söderifrån, är det mycket som behöver bli bättre/vackrare. 

Rondellerna på norrsidan ger ett tråkigt intryck. lnformationstavlan om Båstads kommun är sliten. 
Det finns en hel del skyltar i vägkanterna som ger ett stökigt intryck. 

En arbetsgrupp bör bildas för att ta ett helhetsgrepp om frågan. 

Vi yrkar: 

1. En arbetsgrupp bildas som kartlägger vad som behöver åtgärdas. 
2. En plan på åtgärder tas fram 
3. Undersök möjligheten att söka externa medel för försköning 
4. Avsätt medel i vår egen budget. 

För Socialdemokraterna: 
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Datum: 2016-12-21 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001484/2016 – 350 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Trafik- och gatuingenjör 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047 
Yttrande från Trafikverket  
Yttrande från Polismyndigheten  
Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad Torget som ny änd-
station och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen trafikerar därmed också Köpmansga-
tan på delen mellan Kyrkogatan och Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av fordon är 
tillåten och tar anspråk på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 501 åter-
kommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för missade anslutning-
ar med avgående tåg från Båstads station.   
 
Bakgrund 
Ett ärende om dessa parkeringsplatser har varit uppe för beslut i Kommufullmäktige så sent 
som våren 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2016 följande: ”Trafikregleringen 
rörande parkeringarna på aktuell sträcka av Köpmansgatan ses över i samband med att samlade 
trafiksäkerhetsåtgärder genomförs på Köpmansgatan” .  Linje 501 trafikerade inte aktuell 
sträcka och därmed skapade inte parkeringarna framkomlighetsproblem för Skånetrafikens 
linjetrafik vid tidpunkten för beslutet. Teknik och Service anser därför att det föreligger behov 
av att aktualisera ärendet. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare delegerat rätten att besluta om lokala trafikföreskrifter 
enligt 10 kap. Trafikförordningen (1998:1276) till Trafikingenjören. Eftersom specifikt dessa 
parkeringsplatser längs aktuell sträcka på Köpmansgatan nyligen behandlats politiskt anser 
delegaten att ärendet ska överlämnas för avgörande i Kommunstyrelsen. 
 
Övervägande/framtid 
Vid fortsatta framkomlighetsproblem och förseningar på linje 501 kommer konsekvensen bli 
missade tåganslutningar och i förlängningen kommer det att innebära att linjen återgår till den 
gamla linjesträckningen och får ändstation Båstad busstation. Det skulle gå emot Båstads 
kommuns uttalade ambition att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047 avseende förbud mot att stanna och par-
kera året runt på del av Köpmansgatan enligt bifogat förslag.  
 
 
 
Båstad 2016-12-21 
 
 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och service
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1278 2016:00047 
BÅSTADS KOMMUN 

Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och 

parkera på Köpmansgatan; 

beslutade den 1 februari 2017. 

Båstads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande . 

På Köpmans gatans sydvästra sida mellan Kyrkogatan och 10 meter före Ordensgatan 

enligt ka1ibild får fordon inte stannas eller parkeras. 

I I 
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Denna författning träder i kraft den 1mars2017 då 1278 2015:00020 om förbud att 

stanna och parkera på Köpmansgatan skall upphöra att gälla. 

På Båstads kommuns vägnar. 

Andreas Jansson 
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Ärendenummer 

TRV 2016/111411 

Båstads kommun 
Teknik & Service 
Att: Andreas Jansson 
269 80 Båstad 

Dokumentdatum 

2017-01-09 

Sidor 

1 (1) 

<t1\) 
\!i TRAFIKVERKET 

BÅSTADS KOMMUN 
Komm11r iStyre lsen 

2017 -01- 0 9 
\. t ( r--~ ~~~ 

onrb~ .. ~··-ss~ '"' ("'' .. ~ ..... ... .......... . 
•. ~'-> 

Angående lokal trafikföreskrift på l{Öpmansgatan i Båstad 

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd (nedan Trafikverket), har inget emot att det införs 
förbud att stanna och parkera på Köpmansgatans sydvästra sida mellan Kyrkogatan och 10 meter före 
Ordensgatan. 

Bakgrund 

Båstads kommun har inkommit med en remiss, till Trafikverket, angående förbud att stanna och parkera 
på Köpmansgatan i Båstad. Sträckan som remissen avser är Köpmansgatans sydvästra sida mellan 
Kyrkogatan och 10 meter före Ordensgatan. 

Anledningen till förbudet är att det uppstår framkomlighetsproblem för Skånetrafikens bussar utmed 
sträckan när bilar står längs med Köpmansgatan på aktuell sträcka. 

Skäl 

Väg 115 (Köpmansgatan) är ca 8 meter bred med en trafikmängd på ca 4 750 fordon per dygn varav ca 
270 är tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 40 lun/tim. 

Trafikverket anser att det kan vara lämpligt att införa aktuellt förbud ifall det är framkomlighetsproblem 
utmed Köpmansgatan. 

Övrigt 
Ikraftträdandedatum vill vi att det är minst 6-8 veckor efter beslutsdatumet, där vi ska skyltsätta. 

HoangTran 

Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverketse 
www.trafikverketse 

Hoang Tran 
Trafikmiljö 
Direkt: 010-123 48 58 
hoang.tran@trafikverket.se 
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. Polisen 
Polismyndigheten 
Lpo Kulla Bjäre 
Axel Johansson 

KS 001484/2016-350 

YTTRANDE 

Datum 

2017-01-03 

Diarienr (åberopas) 

Andreas Jans son 
Båstads Kommun 
Teknik & Service 

Begäran om yttrande gällande lokal trafikföreskrift på 
Köpmansgatan i Båstad. 

Båstads kommun vill införa stoppförbud på en sträcka utmed Köpmansgatan 
beroende på ökade trafikproblem för busstrafiken. 

Förslaget att införa stoppförbud på den aktuella sträckan under hela året är väl 
motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt. Framkomligheten blir begränsad, fram
förallt för bussar och lastbilar, då fordon parkeras utmed den aktuella sträckan 
på Köpmansgatan. 

Polismyndigheten tillstyrker förslaget. 

Axel Johansson 
Kommunpolis 

Tel: 0105618842 

Stoppförbud köpmansgatan170103 
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Sida 1 av 1 

\;___ s ~ '0 '<'-\ '1:, '-\ ~ "\..... "-::::-, (,,,- ~ s ~ 
Daniel Kling - Vd: VB: Framkomlighet linje 501. 

Från: 

Till: 
Datum: 

Andreas Jansson 

Daniel Kling 

2016-1 2-20 10:05 

Ärende: Vd: VB: Framkomlighet linje 501. 

> > > Magnus Kvarnström < Magnus.Kvarnstrom@skanetrafi ken.se > 2016-12-19 16:28 > > > 

Hej Andreas! 

Tack för sist. Se mail från Kristian nedanför. Har kommunen möj lighet att se på föres lagen lösning? 

Hälsningar 
Magnus 

Från: Kristian Nyberg [kristian.nyberg@nobina.se] 
Skickat: den 19 december 2016 14:00 
Till: Magnus Kvarnström <Magnus.Kvarnstrom@skanetrafiken.se> 
Ämne: Framkomlighet linje 501. 

Hej! 

Vi har återkommande framkomlighetsproblem på linje 501 på sträckan mellan Båstad Torget och 
Båstad Busstation längs Köpmansgatan. 
Hindren består framförallt av parkerade bilar längs gatan vilket gör att vi måste vänta in mötande 
trafik. 

Problemen skapar förseningar och missade förbindelser med tåg på Båstad nya station. 
Lösningen som vi ser det är att inte tillåta bilparkering längs med Köpmansgatan alternativt att vi 
återgår till den gamla linjesträckningen och låter 501:an vända redan på busstationen. 

MVH 

KRISTIAN NYBERG 
Trafikplanerare 

Nobina Sverige AB 
ö sterleden 165 
261 51 Landskrona 

Telefon : 0701 -87 19 68 
Email: kristian.nyberg@nobina.se 
www.nobina.se 

Nobina Sverige AB, org .nr 556057-0128 I Styrelsens säte - Stockholm 

.Il Please conside r the env ironment before printing this e·mail . 

fi le:///C:/Users/dankli 1/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5859026EBASTAD-ADM... 2016-12-20 

55

55



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

BÅST/\D.~ l<OMMUN 
l<omm11r nl 1,1·0ban 

2016 -12- 2 2 
Dnr./~>. .Y..Q .. ~S~~ 
~~~:~ .. ~ .~9. .. ~ ~ 

Beskrivning av ärendet 

2016-12-13 5av13 

UN § 130 Dnr UN 000266/2015 - 600 

Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en 
tidsenlig och likvärdig utbildning 

I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska 
miljön på kommunens grundskolor. Frågan om den fysiska miljön på både 
förskolor och grundskolor har återkommit vid ett flertal sammanträden sedan 
dess. 1 förskolechefernas och rektorernas nulägesbedömningar tas 
förutsättningarna för utveckling och måluppfyllelse upp då den fysiska 
utformningen av flertalet förskole- och grundskolebyggnader inte är anpassade 
till nutidens undervisning. 

Kommunstyrelsen beslöt 2014-05-07 att ge förvaltningen I uppdrag att ta fram 
underlag som belyser dessa frågeställningar: 
- likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och grundskolor 
- framtida kompetensförsörjning 
- förskole- och grundskolelokaler som lever upp till skollagens krav på 
tidsenliga lärmlljöer och arbetsmiljölagens krav. 

Den 1 januari 2015 kom en reviderad diskrlmineringslag som ställer långt 
större krav på tillgänglighet än tidigare lagstiftning. Underlaget som 
förvaltningen tagit fram har beaktat denna lag i övervägandena. Den slutliga 
utredningen presenterades 2016-06-30 på utbildningsnämndens 
sammanträde. Beslutet blev att samtliga partier i Kommunfullmäktige skulle få 
utredningen med bilagor på remiss, lämna remissyttranden till 
Utbildningsnämnden senast 2016-10-12 och att ärendet därmed ska 
återupptas vid sammanträden 2016-11-15. 

Förvaltningens förslag 1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola. 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

2. Ta fram en tidsplan för samtliga förskole- och grundskoleenheter med 
beaktande av ekonomi och kompetensförsörjning. 

3. Återuppta ärendet 2017-01-10. 

Skolchef Birgitte Dahlin 

Sammanträdet ajourneras 

Ordförande Helena Striclh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
följand e justering av punkt 1: 

Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola inom ramen för en kommande 
ny skolorganisation genom att: 

Ju slerand es signaturer Utdragsbestvrlrnnd e 

'~ 
<' 
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- Uppdra kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 
- Påbörja arbetet så snart som möjligt, företrädesvi s inom förs ta kvartalet 2017. 

Propositionsorcln ingar Ordförande Helena Stridh (BP) ställer proposition på eget yrkande och finner 
bifall för detsamma. 

Beslut Utbildningsnämnclen beslutar: 

Notering 

1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola inom ramen för en 
kommande ny skolorganisation genom att: 
- Uppdra kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för renovering 
alternativt nybyggnad av grundskola inom beslutad budget för att uppnå en 
tidsenlig arbets- och lärmiljö. 
- Påbörja arbetet så snart som möjligt, företrädesvis inom första kvartalet 2017. 

2. Ta fram en tidsplan för samtliga förskole- och grundskoleenheter med 
beaktande av ekonomi och kompetensförsörjning 

3. Återuppta ärendet 2017-01-10. 

Rapporten Status skolor och förskolor maj 2015 som skolchef Birgitte Dahlin 
redovisade finns som bilaga på nästa sida. 

jus terand es signa turer Utcl ragsbestyrkande 
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Till: Utbildningsnämnden 

Samråd har skett med: 
Medarbetare Barn & skola 

Tjänsteskrivelse 

Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning (Fd. vårdnadshavarenkäten 2014) 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

I vårdnadshavarenkäten 2014 påtalade föräldrarna många brister i den fysiska miljön på 
kommunens grundskolor. Frågan om den fysiska miljön på både förskolor och grundskolor har 
återkommit vid ett flertal sammanträden sedan dess. I förskolechefernas och rektorernas nu
lägesbedömningar tas förutsättningarna för utveckling och måluppfyllelse upp då den fysiska 
utformningen av flertalet förskole- och grundskolebyggnader inte är anpassade till nutidens 
undervisning. 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-05-07 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag som 
belyser dessa frågeställningar: 
- likvärdig utbildning vid kommunens förskolor och grundskolor 
- framtida kompetensförsörjning 
- förskole- och grundskolelokaler som lever upp till skollagens krav på tidsenliga lärmiljöer och 
arbetsmiljölagens krav. 

Den 1 januari 2015 kom en reviderad diskrimineringslag som ställer långt större krav på till
gänglighet än tidigare lagstiftning. Underlaget som förvaltningen tagit fram har beaktat denna 
lag i övervägandena. 
Den slutliga utredningen presenterades 2016-06-30 på utbildningsnämndens sammanträde. 
Beslutet blev att samtliga partier i Kommunfullmäktige skulle få utredningen med bilagor på 
remiss, lämna remissyttranden till Utbildningsnämnden senast 2016-10-12 och att ärendet 
därmed ska återupptas vid sammanträden 2016-11-15. 
En sammanställning av remissvaren bifogas denna tjänsteskrivelse. 
FOKUS PÅ UTBILDNING måste vara led orden när beslut om framtida förskole- och grundsko
leorganisation ska beslutas. De barn och elever som i dag går i förskola och grundskola ska 
vara yrkesaktiva till 2060 och 2070. Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-15 re
dovisades remissvaren från partierna i kommunfullmäktige. Det är tydligt att det inte finns 
politisk enighet om en framtida förskole- och grundskolestruktur. Det finns enighet om att åt
gärder måste genomföras på Förslövs skola. Med detta som utgångspunkt kan en planering 
påbörjas där alla enheterna gås igenom och kostnads beräknas. 
Med tanke på de stora underhålls- och investerings behov som finns i flertalet av byggnaderna 
måste arbetet dock komma vidare. Vissa byggnader uppfyller inte de krav som finns till exem
pel beträffande ventilation. Den nya bestämmelsen om 'Organisatorisk och social arbetsmiljö 
ställer rimliga krav på arbetsgivaren vilka dock inte kan uppfyllas på alla enheterna. 

Bakgrund 
Nuvarande förskole- och grundskoleorganisation är inte likvärdig i skollagens mening då för
utsättningarna för barn och elever att nå målen är ganska olika. Detta framgår av underlaget 
som presenterades 2016-06-30 vid utbildningsnämndens sammanträde. 
Åtta av nio förskolor och fem av sju skolenheter är inte anpassade till dagens utbildning och de 
krav som finns i skollag och läropla ner. De uppfyller inte heller bestämmelserna i arbetsmiljö-
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lagen och i diskrimineringslagen. Det finns ett oerhört stort behov av tidsenliga lokaler - både 
för utbildning och för personal. 
Det är svårt att bemanna upp på de mindre förskoleenheterna med nuvarande förskolepeng. 
Större enheter eller minskat öppethållande på mindre enheter kan i någon mån minska denna 
skillnad. 
Elever från skolorna Östra Karups skola, Västra Karups skola och Sandlyckeskolan i Torekov 
måste åka skolskjuts under skoldagen för att få undervisning i slöjd och hemkunskap. Dyrbar 
undervisningstid går åt till bussfärder. Så ser det inte ut för eleverna på Förslövs skola F-6 och 
Strandängsskolan F-6 då dessa lokaler finns på skolenheten. 
Elevhälsans personal finns inte på plats på grundskolorna varje dag så att eleverna lätt kan få 
behövligt stöd. Då ohälsan bland barn och ungdomar ökar, ökar även behovet av tillgänglig 
elevhälsa. Det finns inte lokaler för elevhälsan på de mindre grundskolorna. 
Kompetensförsörjningen försvåras när skolorna inte kan erbjuda heltidstjänster då elevun
derlaget är för litet. Lärare måste ha legitimation för att kunna undervisa och sätta betyg vilka 
ges från årskurs sex. 
Samordning av studiehandledning och undervisning på modersmål skulle kunna öka utan 
merkostnader om skolenheterna var större. 

Aktuellt 
All skolverksamhet från förskolan och vidare i utbildningssystemet ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Vidare står det i skollagen kap 2 § 35: "Lokaler och utrustning 
och tillgång till skolbibliotek. För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som 
behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas." 
I både förskolor och grundskolor finns barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och 
med olika funktionshinder. Det finns dock inte lokaler som i dagsläget kan tillgodose en del av 
dessa barns och elevers behov av avskalade miljöer och mindre lokaler. 

Övervägande/framtid 
En framtida förskole- och grundskoleorganisation bör fokusera på hur barn och ungdomar kan 
ges de bästa förutsättningar för att få en utbildning som ger en grund att klara sig som vuxen i 
samhället. Vilken lösning som än beslutas kommer att kosta många miljoner kr i ett inledande 
skede. Sedan måste bedömningen av framtida kostnader för driften också klarläggas. 
Frågan om ett hållbart samhälle måste vägas in liksom frågan om kollektivtrafik. Det vore 
mycket önskvärt att få mera kollektivtrafik till kommunen och att placera verksamheter i kol
lektivtrafiknära lägen. Väl utbyggd kollektivtrafik kan ersätta dagens kommunala skolskjutsar. 
Dessutom underlättas rekrytering av medarbetare när det finns tillgänglig kollektivtrafik. 
Fokus på utbildning bör vara grunden i beslutet om framtida förskole- och grundskoleorgani
sation. En förskole- och grundskolestruktur måste därför stödja framtidens medborgare. Loka
ler har ett signalvärde - vad är framtidens medborgare värda? 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att 

1. Påbörja arbetet med åtgärder för Förslövs skola 
2. Ta fram en tidsplan för samtliga förskole- och grundskoleenheter med beaktande av 

ekonomi och kompetensförsörjning 
3. Återuppta ärendet 2017-01-10 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 
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