
renee.mohlkert@helsingborg.se 
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Sammanställning av handlingsplaner 2017

I nedanstående schema redovisas de olika ansvarsnivåerna i Verksamhetsplanen 2017-2019. 

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med gemensam mall som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

 
På följande sidor redovisas uppföljning av handlingsplanerna 2017 kommunvis.   

Ansvar för verksamhetsplanen 
Styrelsen Familjen Helsingborg 

Ansv. för resp. mål o handlingsplan 
Huvud- respektive medansvarig kommun på politisk nivå. 

Formellt ansvar för genomförande 
Kommundirektören i den kommun som har huvudansvar i verksamhetsplanen. 

Reellt ansvarig  
Verkställande styrgrupp (inkl. representanter för nätverken) 
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Handlingsplan Båstad 

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

 
Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 

 
 

 
 

Ledande i miljö- och 
klimatfrågor. 
  

 
 
Minimera avfallet 
och förändra 
attityden till avfall i 
regionen.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sopsamarbete Familjen Helsingborg 
5.1  Den totala avfallsmängden hushållsavfall ska minskas från 500 till 320 kg per 
person och år. 
 
5.2 Kostnadseffektivitet, halvera kostnaden från 2010 års nivå.  
5.3 Materialåtervinning, halvera felsorteringen från 2010 års nivå.  
5.4 Avgifta kretsloppen halvera mängden farligt avfall i restavfallet från 2010 års 
nivå.  
5.5 God arbetsmiljö och hygien, halvera antalet arbetsskador från 2010 års nivå.  
5.6 God service, halvera antalet kundklagomål från 2010 års nivå. 

 
 
Båstad 
 
 
Båstad 
Båstad 
Båstad 
 
Båstad 
Båstad 
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Aktivitetsplan målområde 5 - Miljö
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 5.1 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

5.1 Kontinuerligt söka extern finansiering för insatser i syfte att minska avfallet i regionen 
Båstads kommun ansvarar för ansökningsarbetet och att koordinera partnerskapen 
 
Detta innebär att: 

 Bilda ett kluster av intresserade kommuner för att placera strategiska projekt i olika delar av familjen Helsingborg.  
 Samarbeta med de olika kommunernas EU-samordnare, näringslivsstrateger och högskolor/universitet för att nå 

bred förankring och effektivt utnyttjande av resurser över kommungränserna. Ev externa kostnader hanteras inom 
ramen för Skitlites budget eller inom beviljade projektmedel. 

Båstads   
kommun 

2019 

5.1 Båstads kommun bjuder in samtliga kommuner i familjen för att upprätta en plan för det kommunala ansvaret i 
avfallsminimeringsarbetet.  
 

 Arbetet ligger till grund för kommande aktiviteter i familjens verksamhetsplan. Planen ska vara klar under 2017 och 
förslag till aktiviteter lämnas till 2018 års verksamhetsplan.  

 Arbetsgruppen ska även lämna förslag till hur Familjen Helsingborg ska kunna vara ett centrum för cirkulära 
försörjningssystem 2030. Detta underlag lämnas i slutet av februari 2017 till kommundirektörsgruppen för beredning. 
I underlaget framgår det hur uppföljning ska ske och vilka mått som ska användas.  

Båstads  
kommun 

2017 
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Handlingsplan Helsingborg 

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

 

Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 
 
 
 
 
 
 
 

Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 
 
 
 

 
Revidera infrastrukturstrategi i strukturplan 
för SKNV. 
 
 
 
__________________________________ 
 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 

 
1.1 Infrastrukturstrategi 2.0 klar under 
2016. 
1.2  Inleda arbetet med infrastruktur-
strategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019. 
  
________________________________ 
 
Fast förbindelse Helsingborg-
Helsingör 
1.3 Sverigeförhandlingens avslut år 2017 
stödjer byggandet av en fast förbindelse 
till Helsingör.   
Västkustbanan 
1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria 

 
Helsingborg 
 
Helsingborg 
 
 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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. 

kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

station byggstart senast år 2019.   
1.5 Västkustbanan Maria station-
Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029.   
Skånebanan 
1.8 a) Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i 
NTP 2022-2033.  
1.8 b) Åtgärder Klippan Hyllstofta ingår i 
NTP 2018-2019 
 
Vägar med mera 
1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett 
allomfattande cykelvägnät   
 

 
 
Helsingborg 
 
Helsingborg 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
 
 

 
 
 

Framgång i regionens prioriteringar i 
utbyggnaden av kollektivtrafiken. 
 
 
 

 
Bra dialog med Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd.   
 
 
 
__________________________________ 
 
Arbeta för att integrera skolskjutsverksamhet 
med linjetrafik (inkl. stöd för kollektivtrafik i 
svaga stråk). 
 
 
 

  
1.15 Antal resande i Familjen 
Helsingborg som åker kollektivt ska öka 
årligen.  
1.16 Minst två möten på politisk nivå 
årligen.  
________________________________ 
 
1.17 Antal integrerade skolskjutsar ska 
öka årligen. 
  
 
 

  
Helsingborg  
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
 

 
 

 
Väl utbyggd digital infrastruktur.  

 
1.18 Hushållen och företagen i Familjen 

 
Helsingborg 
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Ledande i att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. 
 
 

 
 
 
 
 
Förbättra och stödja digitaliseringen i 
skola/vård- och omsorg. 
__________________________________ 
 
Tillgängliggöra offentlig information. 
 
__________________________________ 
 
Tillgång till fritt wifi (exempelvis 
#freewifihbg) 
 
 
 

Helsingborg ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s år 2020. 
För att uppnå målet om 95 % år 2020. 
2017, 59 %, 2018, 71 %, 2019, 83 %   
 
1.19 Årligt erfarenhetsutbyte.  
    
_______________________________ 
 
1.20 Samtliga kommuner arbetar med 
öppen data till år 2017.  
  _______________________________ 
 
1.21 Samtliga kommuner har infört zoner 
med fritt wifi i våra tätorter till år 2017.          
  
 

 
 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg  
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Aktivitetsplan målområde 1 – Infrastruktur och kollektivtrafik
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 1.1 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 

1.1 Mätetalet uppfyllt, ingen mer aktivitet.    

1.2 Ingen aktivitet under 2017   

1.3 Lobbyarbete på nationell nivå i både Sverige och Danmark. Aktiviteter för att skapa fler aktiva 
företrädare i riksdagen, näringslivet och på regional nivå.  

Renée Mohlkert 
 

2017-12-31 
 

1.3 Aktiv dialog med Sverigeförhandlingen samt uppföljning och deltagande i Sverigeförhandlingens 
arbete.  

Renée Mohlkert 
 

2017-12-31 
 

1.4 Fortsatt aktivt deltagande i framtagandet av järnvägsplan och systemhandling med målet att 
fastställelsehandling är klar under 2017.  

Renée Mohlkert/ 
Håkan Lindström 

2017-12-31 
 

1.5 Deltar i framtagandet av åtgärdsvalsstudie/fördjupad utredning med målsättning om färdig handling 
under 2017. Påverkansarbete för att sträckan ska ingå i NTP 2018-2029. 

Renée Mohlkert/ 
Håkan Lindström 

2017-12-31 
 

1.8A Fortsatt påverkansarbete för att initiera ÅVS för sträckan Ramlösa-Åstorp senast under 2018.  Renée Mohlkert/ 
Simon Randahl 

2017-12-31 

1.8B Fortsatt påverkansarbete riktat mot Trafikverket för att sträckan Klippan-Hyllstofta ska ingå i NTP 
2018-2029.  

Renée Mohlkert/ 
Simon Randahl 

2017-07-01 

1.13 Påverkansarbete inför Regional cykelplan genom att peka ut vilka stråk Familjen Helsingborg 
prioriterar.  

Renée Mohlkert/ 
Simon Randahl 

2017-07-01 
 

1.15 Ta fram gemensam avsiktförklaring med Skånetrafiken där gemensamma mål och åtgärder för att nå 
ökat resande inom Familjen redovisas. 

Dick Johansson 2017-07-01 

1.16 Bjuda in kollektivtrafiknämnden att träffa kollektivtrafikutskottet i Familjen Helsingborg. Dick Johansson 2017-07-01 

1.17 Följ upp trend om minskat antal integrerade skolskjutsar och gör en analys om varför de minskar samt 
om och hur vi kan påverka så att trenden vänder.  

Dick Johansson 2017-12-31 

1.18 Fyra stycken möten för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Jukka Heino 2017-12-31 
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1.19 Konferens tillsammans med FoU Hbg i samband med nationell konferens den 21 sept i Helsingborg. 
Dagen kommer att innehålla inspirerande föreläsningar om digital utvecklig och därefter uppdelade 
"hands-on" pass där konkreta exempel från bl a Fam Hbg presenteras. 

I-M Rundwall / B-
M Börjesson 

2017-09-30 

1.20 Fyra stycken möten för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Jukka Heino 2017-12-31 

1.21 Fyra stycken möten för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Jukka Heino 2017-12-31 

  

109

109



 

Handlingsplan Höganäs  

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017  

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 

 
 
 
 

Det bästa klimatet för företagsamma 
människor.  
 

 
 

 

 
Utveckla relationer med våra befintliga 
företag. 
 
 
 
__________________________________ 
 
Utveckla servicen och förenkla 
myndighetskontakten. 

 
2.1 Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha stigande värde i det 
sammanfattande omdömet i Svenskt 
Näringslivs attitydsundersökning 
Företagsklimat.  
 _______________________________ 
 
2.2  Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha ett stigande värde i 
Nöjd Kund Index (NKI) undersökningen 
Insikt.  
 

 
Höganäs   
 
 
 
 
 
 
Höganäs 
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Fler arbetstillfällen i regionen   

 
Stärka varumärket Familjen Helsingborg. 
 
Gemensamt uppträdande i samband med 
event.  
 
Kompetens- och affärsutveckling för 
näringslivet i regionen med särskilda insatser 
inom besöksnäringen. 
 
 
Lättast i landet att starta eget, driva, utveckla 
och etablera. 

 
2.3 Antal gemensamma aktiviteter där vi 
synliggör samarbetet, ska öka årligen. 
Basvärde 2016 = 11 st. 
 
 
2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och 
kommunvis inom Familjen Helsingborg 
(antal förvärvsarbetande 20-64 år).  
 
 
2.5 Nyföretagandet per tusen invånare ska 
öka. 
 
2.6 Företagande per tusen invånare ska öka 
årligen. 

 
Höganäs 
 
  

 
 
Höganäs 
 
 
 
 
Höganäs 
 
 
Höganäs 

 
 

Det bästa värdskapet för våra turister.  

 
Utveckla digitala former för framtida 
besöksservice. 
  
 
Inspiration och utbildning i värdskap och 
service.  

 
2.7 Antal besökare på de sökbara digitala 
plattformarna för offentliga platser ska öka 
årligen (i samtliga kommuner). Basvärde 
2016 11st 
 
2.8 40 företag ska genomgå 
utbildning/inspirationstillfällen genom TiS 
o Tourism Academy. 
 

 
Höganäs 
 
  
 
 
Höganäs 
 

 
Ökad internationell turism och 
investeringar. 

 

 
Sälj- och marknadsföringsinsatser på 
prioriterade marknader, gärna i samverkan 
med Greater Copenhagen.  

 
2.9 Antalet internationella gästnätter i 
Familjen Helsingborgs kommuner ska öka 
mer än riksgenomsnittet.   

 
Höganäs 
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Handlingsplan målområde 2 - Näringsliv
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 2.1 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

 
2.1 

 
Förenkla Helt Enkelt 

 
Bästa Företagsklimatet 

 
Nov – 17 

 
2.2 

 
Förenkla Helt Enkelt 

 
Bästa Företagsklimatet 

 
Nov - 17 

 
2.3 

 
Ökad synlighet i pressmeddelande 

 
Stärka Varumärket 

 
2017 

 
2.3 

 
Tidningsbilaga i DI 

 
Stärka Varumärket 

 
Jun -17 

 
2.3 

 
Samarbete med flygplatsen 

 
Stärka Varumärket 

 
2017 

 
2.3 

 
Samverkan med event i Familjen Helsingborg 

 
Stärka Varumärket 

 
2017 

 
God matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknadens behov. 

 
Ökad exponering mot kunskapsintensiva 
näringar. 
 
 
 
Ökat samarbete mellan näringsliv och skola. 

 
2.10 Öka kommunernas generella 
utbildningsnivå. Andel av befolkning med 
gymnasial resp. eftergymnasial utbildning 
ska vara högre än föregående år. 
 
2.11 Årlig analys av arbetsmarknadens 
kompetensbehov i vår region kopplat till 
utbildning.    

 
Höganäs 
 
 
 
 
Höganäs 
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2.4 

 
Nytt material ”Näringslivet i Familjen Helsingborg” 

 
Stärka Varumärket 

 
2017 

 
2.4 

 
Profilera de imageskapande branscher och kunskapskluster inom Familjen 
Helsingborg. 

 
Stärka Varumärket 

 
2017 

 
2.5 

 
Regionalt Evenemangsstöd 

Regionalt Evenemangsstöd  
2017 

 
2.5 

 
Utbildningar med TiS, Tourism Academy 

Affärsutveckling Besöksnäringen  
2017 

 
2.6 

 
Digital Akademi, Entreprenörskola, Tillväxtakademi 

Familjens tillväxt  &entreprenörsskola  
2017 

 
2.7 

 
Digital intern kompetensutbildning 

Digitalisering inom Besöksnäringen  
Sommar 2017 

 
2.7 

 
Lokal evenemangskalender 

Digitalisering inom Besöksnäringen  
Hösten 2017 

 
2.7 

 
Lyfta de digitala guiderna internt och externt 

Digitalisering inom Besöksnäringen  
2017 

 
2.7 

 
Arbete med att avveckla CBIS och CB 

Digitalisering inom Besöksnäringen  
2017 

 
2.8 

 
Tourism Academy 

Affärsutveckling Besöksnäring  
2017 

 
2.8 

 
Hållbar produktutveckling Natur- & Kulturturism med TiS 

Affärsutveckling Besöksnäring  
2017 

 
2.8 

 
Competence Academy Tourism med TiS 

Affärsutveckling Besöksnäring  
2017 

 
2.8 

 
Gemensamma insatser kring Infopoint 

Affärsutveckling Besöksnäring  
2017 

 
2.9 

 
Masterplan med VisitSweden och TiS, Säljinsatser på tyska, engelska och danska 
marknaden 

Internationell Turism & Marknadsföring   
2017 
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2.9 

 
Medverkan på 1 internationell mässa 

Internationell Turism & Marknadsföring  
2017 

 
2.9 

 
6 nya paketresor 

Internationell Turism & Marknadsföring  
2017 

 
2.9 

 
40 pressavtal med näringen 

Internationell Turism & Marknadsföring  
Sommar 2017 

 
2.9 

 
30 internationella pressresor 

Internationell Turism & Marknadsföring  
2017 

 
2.9 

 
10 avtal med internationella researrangörer 

Internationell Turism & Marknadsföring  
2017 

 
2.10 

 
Utreda vilka nätverk vi bör samarbeta med och hitta formerna för hur detta 
samarbete ska se ut. 

 
Utbildning och arbetsmarknadens behov 

 
2017 

 
2.10 

 
Utreda och initiera vilka aktiviteter vi ska arbeta med för att göra mest nytta. 

 
Utbildning och arbetsmarknadens behov 

 
2017 

 
2.10 

 
Anställa projektledare 

Utbildning och arbetsmarknadens behov Jun- 2017 

 
2.11 

 
Utreda vilka nätverk vi bör samarbeta med och hitta formerna för hur detta 
samarbete ska se ut. 

 
Utbildning och arbetsmarknadens behov 

 
2017 

 
2.11 

 
Utreda och initiera vilka aktiviteter vi ska arbeta med för att göra mest nytta. 

 
Utbildning och arbetsmarknadens behov 

 
2017 

 
2.11 

 
Anställa projektledare 

 
Utbildning och arbetsmarknadens behov 

 
Jun - 2017 
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Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017  
 
 

 
  

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 

 
 

 
 
 

Ledande i miljö- och klimatfrågor. 
  
  

 
Minskad klimatpåverkan från kommunernas 
egna transporter. 
 
 
_________________________________ 
 
Implementering av den antagna 
elbilsstrategin. Deltar i projekt och 
samverkar med andra aktörer.  
 

 
5.7 Årlig minskning av CO2 utsläpp. 
5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel ska 
öka i kommunal bilpark.  
 
_________________________________ 
 
5.9 Minst 5 procent av total bilpark är 
fossilfria bilar (el- o biogasbilar) 2017.  
10 % 2019.  
5.10 Öka antalet laddningsstationer per 
kommun årligen.  
5.11  Minst 10 nya publika semi-
snabbladdare och snabbladdare i nordvästra 
Skåne årligen.   

 
Höganäs 
Höganäs 
 
 
 
 
Höganäs 
 
 
Höganäs 
 
Höganäs 
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Handlingsplan målområde 5 - Miljö
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 5.7 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 

5.7    

5.8 
5.9 

   

5.10    

5.11    
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Handlingsplan Klippan 

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

 
Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017  

 

 

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 
 
 
 

Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt.. 
 

 
Vägar med mera 
1.12  Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på 
ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029.  
1.13 Gemensam avsiktsförklaring för ett 
allomfattande cykelvägnät   
 

 
 
Klippan 
 
Klippan 
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Aktivitetsplan målområde 1 – Infrastruktur och kollektivtrafik
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 1.1 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

1.12
Ny sträckning för väg 13 inom Klippans kommun har lägre prioritet i Familjens arbete. Aktuell åtgärd 
är genomgång med Trafikverket av vägutredning 1997-98 för att avgöra omfattning av en uppdatering, 
som underlag för ÅVS. 
   

TC 2017-12-31 
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Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 

Mål 2017-2019 Strategi Mätetal Ansvarig 
 
 
 
En öppen och 
inkluderande region. 

 
Öka mångfalden kvantitativt och kvalitativt i 
medlemskommunerna. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Årlig förbättring av mångfaldsindex. 
4.3 Minska gapet för utländsk bakgrund kontra 
medarbetare i relation till befolkningen.  
  
4.4 Jämställdhet - jämna ut könsfördelningen inom våra 
organisationer. 
 
4.5 Sprida goda exempel 
 

 
Landskrona 
 
 
 
Landskrona 
 
 
Landskrona 
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Handlingsplan målområde 4 – Öppenhet och Inkludering
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 4.3 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

4.3 Ta fram Mångfaldsrapport 2017 – jfr siffror 2016 med 2015 och skicka ut rapporten till respektive kommun för 
analys av statistiken för att ta fram rätt aktiviteter för uppföljning till respektive kommun. 
 

Landskrona 2017-05-31 
 

4.3 Fortsätta Roadshow – sprida kunskapen om vår digitala verktygslåda till chefs/ledningsgrupper. Kommuner kvar att 
besöka Båstad, Bjuv, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. 
 

Landskrona 2017-04-30 
 

4.3 Uppföljningsarbete i de kommuner där roadshow genomfördes under hösten 2016 – analysera verktyget i olika 
workshops tillsammans med representanter från mångfaldsprojektet, chef  och arbetsgrupp eventuellt  

Landskrona 2017-04-30 
 

4.4 Samarbete med Lundsuniversitet – Programmet Equality and Diversity Management. Projektarbete för studenterna 
inom diskrimineringslagen där jämnställdhet ingår. Kreativt arbete hur vi kan hjälpa cheferna med bland annat 
rekrytering ur ett jämställdhets perspektiv.  
 

Landskrona 2017-02-28 

4.4 Dialog med respektive kommuns HR-avdelning för att se hur mångfaldsprojektet kan stötta jämställdhetsarbetet i 
respektive kommun. Mångfaldsprojektet kan hjälpa till att samla ihop arbete som görs i en kommun och sprida till 
övriga kommuner via den digitala verktygslådan.  

Landskrona 2017-06-30 

4.5 Mångfaldsinitiativet (Årligt återkommande event) – Prisutdelning för 2016 års resultat. 
Juryarbete – jan/feb 2017 
Prisutdelning – Familjen Helsingborgs Styrelsemöte i Bjuv 31/3 

Landskrona 2017-03-31 

4.5 Mångfaldsinitiativet – Presentation av vinnare i Familjen Helsingborgs Nyhetsbrev och som nyhet på Familjen 
Helsingborgs hemsida. 

Landskrona 2017-04-01 

4.5 Mångfaldsinitiativet – Insamling av nomineringar april-dec - 2017 
 

Landskrona 2017-03-31 

4.5 Deltagande på Helsingborgs Mångfaldsvecka 
 

Landskrona 2017-09-30 
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Handlingsplan Perstorp 
Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

 

 
Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017  

Mål 2017-2019 Strategi Mätetal Ansvarig  

 
 
 
 
Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 

 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt påverkansarbete riktat mot 
nationella och regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med Trafikverket, Region Skåne 
övriga skånska kommuner samt kommuner och regioner längs 
västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala samarbetsprojekt. 
 

 
Vägar med mera 
1.9 Väg 108 Kävlinge-
Örkelljunga genomförd ÅVS 
senast år 2019 
 

 
Perstorp 
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Handlingsplan målområde 1 – Infrastruktur och kollektivtrafik
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex finnas två 
rader som numreras 1.9 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 

1.9 Uppföljande möte med Trafikverket om ÅVS för väg 108 Kjell Hedenström/ 
Mattias Bjellvi 

2017-08-31 

1.9 Initiera ÅVS tillsammans med Trafikverket och Region Skåne Kjell Hedenström/ 
Mattias Bjellvi 

2017-12-31 
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Handlingsplan Svalöv 

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 
 

 

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 
 
 
 

Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt.. 

 
Söderåsbanan 
1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast år 
2019.  
 
Vägar med mera 
1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör 
genomförd ÅVS senast år 2019 

 
 
Svalöv 
 
 
 
Svalöv 
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Handlingsplan målområde 1
 
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 1.6 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 

 
1.6 

Aktivt arbete för att säkerställa gränssnitt mot kommunens mark, detaljplaner m.m. i samband med 
Trafikverkets framtagande av järnvägsplan Åstorp-Teckomatorp 

Mats Dahlberg 2017-12-31 

1.6 
 

Aktivt arbete för att säkerställa gränssnitt mot kommunens mark, detaljplaner m.m. i samband med 
Trafikverkets framtagande av vägplan för planskild korsning Olstorpsvägen, Kågeröd 

Mats Dahlberg 2017-12-31 

1.6 Projektering av parkeringsplats, busstorg m.m. i stationsläget i Svalöv Mats Dahlberg 2017-12-31 

1.10 Verka för att väg 109 pekas ut i RTI-plan genom påverkansarbete riktat mot Region Skåne och 
Trafikverket 

Mats Dahlberg 2017-12-31 
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Handlingsplan Åstorp

Handlingsplan målområde 1
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex finnas två 
rader som numreras 1.7 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 

 
1.7 

 
Aktiv uppföljning av objektet för säkerställande av genomförande enligt plan. 

 
Klara Harmark 

 
2017-12-31 

Mål 2017-2019 Strategi Mätetal Ansvarig
 
 
 
Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt.. 
 

 
Skånebanan 
1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 
160 km/h år 2019.   

 
 
Åstorp 
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Handlingsplan Ängelholm 

Som ett led i att förverkliga de mål och strategier som antagits genom Familjen Helsingborgs verksamhetsplan, har den kommun med huvudansvar för 
ett visst mål ansvar för att upprätta och följa upp en handlingsplan. I ansvaret ingår följande: 
 
 Att upprätta en enkel aktivitetsplan i enlighet med mallen nedan som stöd för att nå målen 
 Att mål uppnås, strategier och handlingsplan genomförs i tid 
 Att delegera arbetsuppgifter till medansvariga samt att stämma av med medansvarig kommun  
 Att följa upp att aktiviteterna genomförs och återrapportera till sekretariatet enl beslutad tidplan. 

 

 

Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 

 

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 
 
 
 
 
 

Framgång i prioriterade 
infrastrukturprojekt.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i 
åtgärdsvalsstudier.  
 
Förnyat och utvecklat samarbete med 
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten. 
 
Aktivt deltagande i nationella och regionala 
samarbetsprojekt. 
 

 
 
Vägar med mera 
1.14 Ängelholms flygplats 
(kollektivtrafik samt ev. trafikplats) ingår i 
infrastrukturstrategi 2.0 för Fam 
Helsingborg 2016-2019.   

 
 
Ängelholm 
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Aktivitetsplan målområde 1 - Infrastruktur
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 1.14 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

 
1.14 

Påbörja arbetet med att ta fram en åtgärdsvalsförstudie, ÅVS, för norra Ängelholm inkluderande 
tillgängligheten från E6:an till Ängelholms flygplats. 

Mikael Fritzon 2017-12-31 

1.14 Fortsatt samverkan med Trafikverket och Skånetrafiken för att driva på anslutningar och goda 
kollektivtrafikförbindelser till Ängelholms flygplats.  

Mikael Fritzon, 
Lena Åström 

2017-12-31 

1.14 Aktivt deltagande i nationella och regionala samarbetsprojekt, såsom Stationsnära läge 2.0. Lena Åström 2017-12-31 

1.14 Medverka till att belysning kommer på plats vid infarten till Ängelholms flygplats Mikael Fritzon 2017-12-31 
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Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 
 

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 

  
  
  
  
  
  
  
Förbättrade resultat i grund- och 
gymnasieskolan. 
  
  

  
Genom systematiserad samverkan och 
utbyte av erfarenheter mellan kommunerna 
inom förskola, grundskola, gymnasieskola, 
studie- och yrkesvägledning (SYV), elevhälsa 
och ekonomi öka elevernas måluppfyllelse.    
__________________________________ 
  
Fortlöpande anpassa utbudet för att på bästa 
sätt tillgodose elevernas önskemål och 
regionens behov av arbetskraft.  
__________________________________ 
  
Sprida goda exempel inom våra kommuner. 
 
 
__________________________________ 
  
Utveckla gemensamma insatser riktade mot 
ungdomar för att förebygga avhopp i skolan.  
  
Gemensam syn på det kommunala 
aktivitetsansvaret (gemensamma rutiner och 
tolkning).  

  
3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 och 
9 ska öka årligen (kommunvis redovisning).  
3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i 
åk 3 gymnasiet ska öka årligen (kommunvis 
redovisning). 
 _______________________________ 
  
3.3 Andelen gymnasieelever som fullföljer 
utbildningen inom stipulerad tid ska öka 
årligen.  
__________________________________ 
  
3.4 1-3 Goda exempel från genomförda 
satsningar i någon av Familje-kommunerna 
presenteras årligen för förvaltningschefs 
och politikergrupp.   
 _______________________________ 
  
3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än 
föregående år. 
  

  
Huvudansvar 
Ängelholm  
medansvar 
Örkelljunga   
Åstorp   
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Ökad andel av invånarna har högre 
utbildning. 

  
 
 
Ökat antal högskoleutbildade. 
  
 
Inspirera till högskoleutbildning 
   
  
 
 
_______________________________ 
  
Fritt sök till de gemensamma 
yrkesutbildningarna och utbildningar i 
allmänna ämnen.  
 
Erbjuda bredare utbud inom komvux samt 
erbjuda valideringsmöjligheter. 
  

  
3.6 Ökade meritvärde för eleverna från 
gymnasieutbildning. 
3.7 Övergång till högskolan inom 3 år efter 
avslutad gymnasieutbildning ska öka 
årligen. 
3.8 Andel högskoleutbildade  
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka årligen. 
3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.  
3.10 Baslinje för forskningsvolym 
delregionalt, 2015 som utgångsvärde. 
_______________________________ 
  
3.11 Studerandeströmmar mellan 
kommunerna. 
 
 
3.12 Uppföljning av de studerandes 
sysselsättning före och efter utbildning. 
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Aktivitetsplan målområde 3 - Lärande
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 3.1 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 

 
3 

Regelbundna förvaltningschefsmöten 
Arbete med mål och strategier, beskrivs i dokumentet Handlingsplan 
förvaltningschefer familjen Helsingborg 2016-2019 och dokumenteras löpande. 
 

Förvaltningscheferna Handlingsplan 
förvaltningschefer 2017 klart feb 
2017. 
 
Dokumentation: 
https://drive.google.com/drive/
folders/0BxqY27pyJL4kMUM2
aWZoT2w0WHM 
 

 
3 

Gemensam uppföljning och utvärdering av aktiviteter (enligt årshjul) 
 

Förvaltningscheferna Årshjul klart: feb 2017 
 
Uppföljning: 
Lärande samtal kvalitets- och 
utvecklingsdagar: 
(Jan), maj samt okt 2017. 
 
Dokumentation: 
https://drive.google.com/drive/
folders/0BxqY27pyJL4kaFRBT
mZPcnZxODQ 
 

 
3 

Gemensam analys av mätetalens utfall och orsaker till detta (enligt årshjul) 
 

Förvaltningscheferna Årshjul klart: feb 2017 
 
Uppföljning: 
Lärande samtal kvalitets- och 
utvecklingsdagar: 
(Jan), maj samt okt 2017. 
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Dokumentation: 
https://drive.google.com/drive/
folders/0BxqY27pyJL4kZkFna
HVwSTE2azg 
 

 
3 

Systematiserad samverkan - Arbetsgrupper med styrning mot övergripande mål 
och strategier, beskrivs i dokumenten Förvaltningschefernas uppdrag till arbetsgrupperna 
familjen Helsingborg 2016-2019 (revideras varje år), Aktivitetsplan arbetsgrupp 2017 

Samordnare i varje 
arbetsgrupp är ansvarig 
för att driva arbetet. 
Tillsammans skapar 
arbetsgruppen en 
aktivitetsplan. Till de 
olika aktiviteterna 
kommer olika 
ansvariga att finnas för 
varje aktivitet. 

Feb 2017 
 
Dokumentation:  
https://drive.google.com/drive/
folders/0BxqY27pyJL4kaFRBT
mZPcnZxODQ 
 
https://drive.google.com/drive/
folders/0BxqY27pyJL4kUHU0a
UJiWHZUb2c 
 

 
3 

Uppföljning och utvärdering aktivitetsplan arbetsgrupper Samordnare och 
skolchefsgruppen 

Årshjul klart: feb 2017 
Uppföljning: 
Maj, oktober, jan 2017 
 
Dokumentation: 
https://drive.google.com/drive/
folders/0BxqY27pyJL4kMUM2
aWZoT2w0WHM 

 
3 

Uppföljning och analys handlingsplan FC. Skolchefsgruppen Januari 2018 

 
 
Aktiviteter är inte specificerade för varje strategi det vill säga det är inte en aktivitet till 3.1, en till 3.2 osv. utan målen Förbättrade resultat i grund- och 
gymnasieskolan och Ökad andel av invånarna har högre utbildning har en helhetsyn på vilka aktiviteter som behövs för att uppnå dessa mål. 
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Från Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017 
 

 
 
 
  

Mål 2017-2019  Strategi Mätetal Ansvarig  

 
 
 
 
 
En öppen och inkluderande region. 
 

 
 
 
Samverkan civila samhället.  
 
  
 
 
 
 
 

 
4.1  Samtliga kommuner ska senast 2017 
ha påbörjat ett arbete med en 
samverkansöverenskommelse (SKL-
material). 
 
4.2 Antal föreningar som tecknat 
överenskommelse i respektive kommun 
ska öka årligen.  

 
Ängelholm   
 
 
 
 
Ängelholm 
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Aktivitetsplan målområde 4 - Öppenhet och inkludering
När det finns flera aktiviteter för ett mätetal, kan samma nummer användas flera gånger. Lägg in nya kolumner under aktuellt nummer (det kan t ex 
finnas två rader som numreras 4.1 om det finns två aktiviteter för detta mätetal). 
 

 
4.1, 
4.2 

Arbeta fram en modell för samverkan med det civila samhället. Arbetet kommer ske i en arbetsgrupp, 
bestående av representanter ifrån de kommuner som vill delta aktivt i arbetet med att ta fram en modell. 

Lena Åström 2017-06-30 

4.1, 
4.2 

Presentera modellen för SKNV styrelse, för godkännande. Lena Åström 2017-09-31 

4.1 Använda modellen för att ta fram överenskommelser i respektive kommun, i samverkan med föreningarna 
i kommunen. Respektive kommun ansvarar för att implementera modellen i sin kommun, för att uppfylla 
mätetalet 4.1. 

Respektive 
kommun 

2017-12-31 

4.2 Samverka med föreningar i respektive kommun för att fortsätta teckna överenskommelser med dessa,  
för att uppfylla mätetalet 4.2. 

Respektive 
kommun 

2017-12-31 
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BÅSTADS KOMMUN 'r,~ 
Kommunstyrel~ttn Kommunförbundet Skåne 

Datum: 2017-03-02 

2017 -03- 0 Z 
~~>. .. ~~~~.S>..~\ 
........ 9. .. ~~.: ... ~~s;>,.... . "" 

Förbundsmöte den 2 juni 2017 

Kommunstyrelsen 
Regionala partiorganisationer 
Sverigesl<otntnuneroch 
Landsting 

Kommunförbundet Skånes styrelse har den 10 februari 2017 beslutat att förbundsmötet skall 
ske den 2 juni 2017 i digital form. Förbundsmötets ombud deltar i sammanträdet via video 
och deltar i beslut genom ett digitalt omröstningssystem. Ombuden kan delta genom att 
använda en dator, surfplatta eller smartphone. 

En föredragningslista och övriga handlingar kommer att utsändas under vecka 20. 

Motion till förbundsmötet skall vara inkommen till förbundsstyrelsen senast 2017-04-02, 
vilket är två månader före mötets genomförande. 

Vid eventuella frågor och synpunkter kontakta: 

Alexander Brydon 
Handläggare på Kommunförbundet Skåne 
Telefonnummer: 0728-85 47 24 
E-postadress: Alexander.brydon@kfsk.se 

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 

Kent :Mårtensson 
Ordförande 

Monica Hohnqvist 
Förbunds direktör 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 7/2017 

2017-02-15 

Vårt ärendenr: 

17/00003 

Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 

Meddelande från styrelsen - Rökfritt Sverige 2025 

Ärendenr: 16/02117 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 18 
november 2016 beslutat 

att Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom målet om ett rökfritt 
Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre än 5 % i befolkningen till 
2025 

Bakgrund 

Rökningen beräknas var den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död och en 
av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskaper om 
orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet allt för 
långsamt. 

WHOs tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, innehåller den breda 
åtgärdspanel som krävs för en varaktig minskning av rökningen och därmed en 
minskad sjukdomsbörda för samhället. I samband med regeringens beslut om en 
förnyad strategi för alkohol-; narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2016-2020, 
ställde sig regeringen bakom att nå ett rökfritt Sverige år 2025, vilket innebär att 
färre än 5 % i befolkningen ska röka. 

Att Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom målet om ett rökfritt 
Sverige och att halvera rökningen till 2025 främjar att fler landsting och kommuner 
utarbetar handlingsplaner och för att prioritera tobaksförebyggande insatser, 
tobaksavvänjning och tillsyn av tobak och genomför insatser för att nå målet. 
En förutsättning för kommuner och landsting att genomföra effektiva åtgärder är att 

de får stöd av Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och organisationer i 
tobaksarbetet som en del av en samlad strategi för alkohol, narkotika, doping och 

tobakspolitik 2016-2020. 

Se även rapport Tobaksprevention, bilaga 1. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

LenaMicko 
Ordförande 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-03-08 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000006/2017 – 904 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-03-15 
 
 
1. Delegationsbeslut - Teknik och service - Jan Bernhardsson - 2017-03-01. 
 
2. Delegationsbeslut - Personalärenden - Anne-Lie Björklund - 2017-03-03. 
 
3. Delegationsbeslut - Dödsboanmälan - Marianne Fredriksson - 2017-03-03. 
 
4. Delegationsbeslut - Anton Olsson 2016, delegation KS ordf - 2017-02-18. 
 
5. Delegationsbeslut - Teknik och service - Jan Bernhardsson - 2017-02-02. 
 
6. Delegationsbeslut - Planavtal, detaljplan för Båstad 109:2 - Lisa Rönnberg - 2017-01-31. 
 
7. Delegationsbeslut - Individ och familj - 2017-02-01-2017-02-28.     
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.  
 
 
Båstad 2017-03-08 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅST/11 ,; <OMMUN 
Kor 1•1 'yrelsen 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2017-02-09 82016-001 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
095 bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och 
komplementbyggnad, 
Eskilstorp 9:132, Tältvägen 3 

TS007 2017-02-27 B2016-001 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Jan Bernhardsson 
168 nybyggnad av fritidshus samt 

carport/förråd, Eskilstorp 
9:136, Campingvägen 9 

TS007 2017-02-27 B2016-000 Remiss angående bygglov för Ingen erinran Jan Bernhardsson 
943 tillbyggnad av enbostadshus, 

Neptunus 5, Hamngatan 24 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Kon Jäl tyrelsen 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning -
P003 2017-01-31 Anställning. Kokerska. Chef Strand-

68A 1-3 ängsskolans kök 
Ingrid Johnsson 

P003 2017-01-10 Anställning. Köks biträde o Måltidschef 
kock. 34 A 3-4. Ulla Johansson 

P003 2017-01-26 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
21A 1. Anne Hallenborg 

P003 2017-01-27 Anställning. Bondeassistent. Enhetschef 
33A 1-2. Anna Johansson 

P003 2017-02-03 Anställning. Aktivitets- Enhetschef 
handledare. 29 A 1. Johannes Häll 

P003 2017-01-17 Anstäl lning. Lärare. Rektor 
50A 1. Ewa Nilsson 

P002 2017-01-30 Anställning. Stabchef/utveck- Kommunchef 
lingsstrateg. 53 A 1. Katarina Pelin 

P003 2017-02-07 Anställning. Kock. Kökschef 
64A1. LarsWallin 

P003 2017-01-30 Anstä llning. Personl ig Enhetschef 
assistent. 43 A 2. Lena LJungquist 

P003 2017-02-08 Anställning. Planarkitekt. Samhällsbyggn. chef 
59A2. Lisa Rönnberg 

P003 2017-01-20 Anställning. Vårdbiträde. Enhetschef 
48A2. Åsa Möller 

P003 2017-01-19 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A3-5. Cindy Case Nord 

P003 2017-01-01 Anställning. LSS/Psykitri- Enhetschef 
handledare. 51 A 1. Magnus Ohlsson 

P003 2017-01-23 Anställning. Bondeassistent. Enhetschef 
13A3. JennyEkelund 

P003 2017-01-02 Anställning. Sjuksköterska. Enhetschef 
67A1. Ann-Charlotte Avall 

P014 2017-02-09 Förhandling förslag om HR-chef 
ändringar i flextidsavtal för Marianne Malm 
bibliotek o biblioteksfilialerna. 
45B2 

P003 2017-01-10 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A6. CindyCase Nord 

PD03 2017-02-06 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
7 A 1. John Brogård 

P003 2017-03-02 Anställning. Spec. pedagog. Enhetschef 
3A4. Ingrid Berg-Brynje 

P003 2017-02-06 Anställning. Personlig Enhetschef 
assistent. 43 A 3. Lena Ljungquist 
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P003 2017-02-06 Anställning. Utveckl ings- Administrativ chef 
ledare. 14A2. Margaretha 

Ekelund-Svensson 

P003 2017-01-20 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
48 A 3. Asa Möller 

P003 2017-02-10 Anstäl lning. Integrations· Enhetschef 
handledare. 52 A 2. Tina Olofsson 

POD3 2017-02-17 Anställning. Miljö- o hälso- Miljöchef 
inspektör. 18.A 1. Tina Eriksson 

P003 2017-02-09 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
10A 1. Peter Dahlberg 

Underskrift 
Datum 

2017-03-03 
Namnförtydligande I 
Anne-Lie Björklund, HR-assistent 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

BÅSTADS KOMMUN 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A026 2017-02-01 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
Ian t i ll 
Skatteverket 

KS/A026 2017-02-01 Dödsboanmälan ÄB 20 kap. 8a§ Dödsboanmä Marianne Fredriksson 
Ian till 
Skatteverket 

Underskrift 
Datum 

2017-03-03 
Namnförtydligande 

Marianne Fredriksson, chefssekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS E001 2017-02-14 KS000175/ Beslut om utdelning ur Anton --

Underskrift 
Datum 

2017-02-18 
Namnförtydligande 

Linda Wahlström 

2017 Olssons stipendiestiftelse 
2016 

Enligt bilaga KS ordförande 



142

142

BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (1) 

Kommunledningskontoret 

2017-02-14 

Beslut om utdelning ur Anton Olssons stipendiestiftelse 2016 

Dnr. KS 000175/2017-900 

Saken: 

Beslut: 

Båstads kommun har att dela ut stipendie ur rubricerade stiftelse enligt följande 
grunder: 

Sökanden tilldelas stipendiervid eftergymnasiala studier. Dock kan även elever vid 
lantbruksskolor och folkhögskolor, där eleven är inackorderad, erhålla stipendier. Stif
telsen vänder sig enbart till ungdomar i Västra Karups församling vars föräldrar äger 
och driver jordbruk. 

Ansökan om bidrag ur stipendiestiftelsen har i år inkommit från åtta sökanden. 
Samtliga är godkända enligt stiftelsens kriterier. 

Med stöd av delegerad beslutanderätt från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens 
ordförande (KS E001), beslutar undertecknad delegat följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utdela 300 kr vardera ur Anton Olssons 
stipendiestiftelse år 2016 till: 

HenrikAndersson, Mäsingevägen 72,269 94 Båstad 

Fredrik Paulsson, Häljarpsvägen 100, 269 94 Båstad 

Emil Arnoldsson, Birgit Nilssonsväg 33, 269 91 Båstad 

Oskar Arnoldsson, Birgit Nilssonsväg 33, 269 91 Båstad 

Julia Svensson, Bjäragårdsvägen 186, 269 95 Båstad 

Hugo Jeppsson, Mäsingevägen 48,269 94 Båstad 

Lovisa Paulsson, Erik Dahlbergsgatan 5, 222 20 Lund 

Victor Eriksson, Slättarödsvägen 105, 269 78 Torekov 

t BY\~ 14 februari 2017 

~ ndt 
Kommunstyrelsens ordförande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
Komrnunstyrel3en 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS008 2016-10-13 B2016-000 Grannehörandeangående Ingen erinran Ingemar Lundström 
847 tillbyggnad av enbostadshus, 

Agardhsgården 3, 
Agardhsgatan 61 i Båstad 

TS007 2016-10-31 B2016-000 Remiss angående bygglov för Områdets Jan Bernhardsson 
569 nybyggnad av fritidshus, marknivå är 

Garnet 4, Lundstens gata 16 i under+3m.1 
Torekov övrigt ingen 

erinran 

TS008 2016-11-08 B2016-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
570 bygglov för nybyggnad av 

fritidshus, Garnet 11 i Torekov 

TS008 2016-12-06 B2016-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
987 bygglov för om byggnad av 

fritidshus efter rivning, Norra 
Bläsinge 5, Bläsingevägen 20 

TS008 2016-12-06 82016-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
600 bygglov för ti 11 byggnad av 

enbostadshus, Norra Bläsinge 
6, Bläsingevägen 22 

T5008 2016-12-06 952 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
bygglov för om/tillbyggnad av 
fritidshus, Sankta Tora 7, S:ta 
Toras väg 18 i T orekov 

T5007 2016-12-23 B2016-001 Remiss angående bygglov för Härvisartill Jan Bernhardsson 
105 fasadändring, skjutbart tak synpunkter 

över uteservering, Fiskhuset, lämnade från 
Bron 1 i T orekov Torekovs 

Båt-och 
Segelsällskap 

TS008 2016-12-23 82016-001 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
109 bygglov för nybyggnad av mur 

och plank, Svinbådan 8, 
Fiskaregatan 11 

TS008 2016-12-23 82016-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
945 bygglov för nybyggnad av 

fritidshus samt 
komplementbyggnad, Torekov 
98: 103, Skrattmåsvägen 21 

TSOOB 2017-01-05 B2016-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
946 bygglov för nybyggnad av 

en bostadshus samt uterum/ 
förråd, Påarp 17:32 

TS008 2017-01-24 B2016-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
487 bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, murar och 
parkeringsplats, Herden 5 
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TS008 2017-01-24 B2016-007 Grannehörandeangående Ingen erinran Jan Bernhardsson 
74 bygglov för nybyggnad av 

fl erbostadshus efter r ivning av 
befintlig byggnad, V iktoria 48, 
Köpmansgatan 2 i Båstad 

Datum 

2017-02-02 
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uil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -02- O 1 

on\~~-S:.~~.I..~ .. . ~ .... ~~-:::.~ ~ ~ ~~:l\······ ···· 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

PL002 2017-01-25 B 16-1137 Planavtal - DetaLJplan för 
Båstad 109:2 (Parkinge vid 
Troll bäcken 

Underskrift 
Datum 

Namnförtydligande 

Lisa Rönnberg 

Bifall Lisa Rönnbcrg 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut 

Individ och familj Båstads kommun 

2017-02-01-2017-02-28 
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Beslutsdatum 

2011-02 .. 01 

2017-02-01 

2017-02-01 

2011-02 .. 01 

2017-02-02 

2017-02-02 

2017-02-02 

Urv.alsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undemiyåer 

Handläggare; 

20170201 w 20170228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-03 

BeslutsfattaTe: 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Annelie Zerman 

Urva.lsdatum Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 097,00 

Sida 1 / 14 
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Besluts datum 

Avser 

Urvalsparametrar: · 

Organisation· 

Underniyåer 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 

Beslutsfattare· 

~ 

Beslut 

Personnummer; 

2017-03-03 

* 

Avslags belopp 

Urvals datum Besluts datum Sida2/14 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-06 

U:,yalsparametrar; ~ 

Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut: 

Personnummer: 

2017-03-03 

* 

A vslagsbelopp 

Urva1sdatl.lm = Beslutsdatum Sida3 / 14 



150

150

2017-02-07 EkflyBistånd4kap 1 § Bifall 

2017-02-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-07 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-08 

Urva.lsparametrar: 20170201 A 20170228 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Gymnasiestuderande ensam.kom 
Annelie Zerman 

Gymnasiestuderande ensamlrnm 
Annelie Zerman 

Föräldraledig- Otillräcklig föräl 
Per-Martin Boklund 

Gymnasiestuderande ensamkom 
J osephine Tegner 

Uryatsdatum Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 075,00 

7 977,00 

3 779,00 

480,00 

Sida4/14 
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Besluts datum 

Avser 

Organisation; 

Undemivåer; 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Orsak: 

~ 

Personnummer * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-10 

2017-02-10 

Uryalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek :fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation· 

Undemiyåer: 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Besl:utsfättare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
J osephine Tegner · 

Gymnasiestuderande ensamkom 
Josephine Tegner 

Gymnasiestuderande ensamkom 
J osephine Tegner 

.. ._... -1 ... ..t. 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

1 064,00 

6 400,00 

Sida 6 / 14 
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Beslutsdatum 

Avser 

Urvslsparametrar: 

Organisation: 

Underniyåer 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

~ 

~ 

Personnummer: 

2011 ... 03-03 

* 

~ 

Beslutsfattare 

Uzyalsdatqm == Beslutsdatum 

Avslags belopp 

Sida 7 / 14 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-14 

]Jryalsparametrar: 

Ek Egna myndighetens beslut att överklaga 

Organisation

Undemivåer: 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare: 

~ 

~ 

Personnummer: 

2017-03-03 

* 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

895,00 

Urya1sdatm.n = Beslutsdatum Sida8 / 14 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-17 

2017-02-20 

Uryalsparametrar: 

Ek bistånd beslut inleda utrednmg 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek bistånd beslut inleda utrednfug 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly inleda försörjnings:insats 

Organisation: 

Undemiyåer; 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-Q3 .. Q3 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Gymnasiestuderande ensamk(?m 4 780,00 
A~--1!- r-r ....... -. 

Annelie Zennan 

.An.nelie Zerman 

Beslutsfattare· Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 9 / 14 

Personnummer: * 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-21 

lJryalsparametrar: 

Ek :fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation; 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegermgslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak; 

Beslut: 

Personnummer 

2017-03-03 

* 

l3eslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerm.an 

Urya1sdatnm ""' Beslutsdatum 

Avslags belopp 

360,00 

Sida 10 / 14 



157

157

Besluts datum 

2017-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

försörjnings:insats 

2017-02-24 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20170201 - 20170228 
Organisation: 

Undemiyåer: 

Handläggare; 

Delegermgslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Utrednmgen kan ej :färdigställas 
J osephine Tegner 

Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatmn = Beslutsdatmn 

Avslags belopp 

Sida 11/ 14 
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2017-02~28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall · 

Urvalsparametrar; 20170201 20170228 
Organ1sation: 

Undernivåer; 

Handlä.ggare: 

Delegeringslista 

Utslaiftsdatum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Annelie Zerman 

Urvalsdat1.1m = Beslutsdatmn 

Avslags belopp 

600,00 
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Beslutsdatum 

Urvalsparametrar: 

Organisation· 

Undemiyåer 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

~ 

~ 

Personnummer: 

2017-03-03 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Avslagsbelo;pp 
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Besluts datum 

Ul"Va1sparametrar: 

Organisation

Undernivåer· 

Handläggare: 

-- , ' -

,,. -. -- --

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-03 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

Beslutsfattare: Urvalsdat1.1m = Beslutsdatum Sida 14/ 14 

}'ersonnummer- * 
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Beslutsdatum 

2017-02-01 

2017-02-01 

2017-02-01 

2017-02-01 

2017-02-01 

2017-02-01 

2017-02-01 

2017-02-01 

Uryalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undemivåer 

Handläggare· 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös Otillräcklig ersättrrin 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Urva1sdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

2 950,00 

11 303,00 

Sida l / 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-01 

2017-02-02 

2017-02-02 

2017-02-02 

2017-02-03 

2017-02-03 

2017-02-03 

2017-02-03 

2017-02-03 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Beslut inleda utredning överklagande 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation

Undernivåer: 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskri:ftsdatum: 2017-03-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
J osephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zerman 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

1 540,00 

480,00 

5 276,00 

2 648,00 

Sida2 / 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-06 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

2017-02-07 

Uryalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap I § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

Urva1sdatum Besluts datum 

Avslags belopp 

3 649,00 

5 336,00 

2 789,00 

632,00 

2 357,00 

Sida3 / 16 
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Beslutsdatum 

2017-02-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-09 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-09 Ek Inleda försörjningsinsats 

2017-02-09 

2017-02-09 

2017-02-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-09 

Urvalsparametrar: 20170201 - 20170228 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utslaiftsdatum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättrrin 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Urvalsdatpm :;;; Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 744,00 

163,00 

Sida4 /16 
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Beslutsdatum 

2017-02-09 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-09 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2017-02-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-10 

2017-02-11 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-11 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2017-02-13 

2017-02-13 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-13 Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ury:alsparametrar: 20170201 - 20170228 
Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Urvals datum Beslutsdatum 

Avslags belopp 

3 490,00 

Sida 5 / 16 
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Avser 

2017-02-13 

2017-02-13 

2017-02-14 

2017-02-14 

2017-02-14 

2017-02-14 

2017-02-15 

2017-02-15 

2017-02-15 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly inleda försörjningsinsats 

Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Organisation: 

Undemivåer. 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer ·* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Ann-BrittNilss.on · 

Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Besluts datum 

Avslags belopp 

Sida 6 /16 
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Besluts datum 

2017-02-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-15 

2017-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-15 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-15 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-15 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2017-02-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-15 

Urvalsparametrar: 20170201 - 20170228 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer- * 

Beslutsfattare 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Väntar på etableringsersättning : 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Josephine Tegner 

Utredningen kan ej färdigställas 
Josephine Tegner 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Josephine Tegner 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

49,00 

840,00 

720,00 

Sida 7 I 16 
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2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-16 

2017-02-17 

2017-02-17 

Urvalsparametrar: 

Ek bistånd beslut :inleda utredn:ing 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernivåer 

Handläggare· 

20170201 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

- 20170228 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Per-Mart:in Boklund 

Per-Mart:in Bok.lund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Uryalsdatmn Besluts datum 

Avslags belopp 

Sida 8 / 16 
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Beslutsdatum 

2017-02-17 

2017-02-17 

2017-02-17 

2017-02-17 

2017-02-17 

2017-02-17 

2017-02-20 

2017-02-20 

2017-02-20 

Urva]sparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek htleda försörjningsinsats 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek htleda försörjningsinsats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Underniyåer 

Handlä,:gare· 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Väntar på etableringsersättning '. 
Madelene Colliander 

Josephine Tegner 

Josephine Tegner 

J osephine Tegner 

Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

200,00 

Sida9 / 16 
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Beslutsdatum 

2017-02-20 

2017-02-20 

2017-02-20 

2017-02-20 

2017-02-20 

2017-02-20 

2017-02-21 

2017-02-21 

2017-02-21 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Förmedlingsmedel enl 4 kap 1 § beviljas 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån . 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20170201 . 20170228 Beslutsfattare: 

Orsak' 

~ 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Väntar på etableringsersättning : 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcldig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

J osephine Tegner 

Josephlne 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Annelie Zerman 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

447,00 

2 989,00 

1485,00 

9 492,00 

33 723,00 

Sida 10 /16 
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Beslutsdatum 

2017-02-21 

2017-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-21 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-21 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20170201 - 20170228 
Organisation: 

Undemiyåer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning : 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Urvalsdatum Besluts datum 

Avslags belopp 

1450,00 

2 082,00 

Sida 11 / 16 
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Beslutsdatum 

Avser 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

2017-02-22 

U rvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Organisation: 

Undemiyåer 

Handläggare· 

20170201 - 20170228 

I)elegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättning : 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Per-Martin Boklund 

Urvalsd.atum Besluts datum 

Avslags belopp 

1 719,00 

6 273,00 

Sida 12 /16 



173

173

Beslutsdatum 

2017-02-23 

2017-02-23 

2017-02-23 

2017-02-23 

2017-02-23 

2017-02-24 

2017-02-24 

2017-02-24 

2017-02-24 

Urvalsparametrar: 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Inleda försörjnings:insats 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut :inleda utredning 

Organisation: 

Underniyåer· 

Handläggare· 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskriftsdatum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zennan 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Josephine Tegner 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Annelie Zerman 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Per-Martin Boklund 

Urvalsdatnm = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 288,00 

4 500,00 

Sida 13 / 16 
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Bes1utsdatum 

2017-02-24 Ek Inleda försörjningsinsats 

2017-02-24 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-24 Ek Inleda försörjningsinsats 

2017-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-27 Ek Betalning av tidigare beviljade glasögon 

2017-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-27 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvatsparnmetrar: 20170201 - 20170228 
Organisation: 

Undernivaer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Per-Martin Boklund 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Ann-Britt Nilsson 

Sjuk- el ak:tivitetsersättning-otill 
Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Ann-Britt Nilsson 

Utredningen kan ej färdigställas 
Annelie Zerman 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Annelie Zerman 

Urva1sdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

299,00 

5 090,00 

169,00 

2 544,00 

Sida 14 / 16 
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2017-02-27 

2017-02-27 

2017-02-27 

2017-02-27 

2017-02-27 

2017-02-27 

2017-02-27 

2017-02-28 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

EkBistånd4 1 § 

Ek fly Bistånd 4 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation

Undemjvåer: 

Handläggare: 

20170201 - 20170228 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017-03-03 

Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Utredningen kan ej färdigställas 
Madelene Colliander 

Akut/Tillfälligt behov, utan förs, 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Otillräcklig ersättn:in 
Per-Martin Boklund 

Arbetslös - Ingen ersättning 
Per-Martin Boklund 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

6 700,00 

2 187,00 

5 438,00 

Sida 15 / 16 
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2017-02-28 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2017-02-28 Ek fly inleda försörjningsinsats 

2017-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2017-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-28 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2017-02-28 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20170201 ~ 20170228 
Organisation: 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2017~03-03 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Madelene Colliander 

Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Madelene Colliander 

Väntar på etableringsersättmng : 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Madelene Colliander 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Per-Martin Boklund 

Urvalsdatmn Besluts datum 

A vslagsbelopp 

200,00 

2 087,00 

Sida 16 /16 



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-03-08 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-03-15 
 
 
A) Information angående integrationsarbetet i kommunen (ärendet väckt på arbetsutskottet 
2017-03-01, se bilaga på nästkommande sida). Bildningschef Henrik Andersson.     
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KSAU - ONSDAGEN DEN 1 MARS 2017 

Väcka ett nytt ärende 

lntegrationsarbetet i Båstads kommun 

Det finns ett behov av att uppdatera och informera politiken om vårt integrationsarbete och 

då främst följande punkter: 

- Vi har just antagit en integrationsplan. Det är angeläget om att få en redogörelse för 

nufäget/utgångsläget i detta arbete. 

Hur går det med anpassningen till de nya ersättningsnivåerna för ensamkommande 

barn? 

Hur går/fortlöper arbetet med att söka medel för· att genomföra projekt som var en 

del i det långsiktiga arbete_t förra året? 

Hur kan ett fortsatt nära samarbete med den ideella sektorn se ut, när det gäller 

integrationsarbetet i vår kommun? 

Boende är en nyckelfråga i integrationsarbetet. Vilka tankar finns kring mera 

långsiktiga boendelösningar. 

Vi väcker ärendet nu så att det kan bli en informationspunkt till KS den 15 mars 2017. 



 Tjänsteskrivelse  
 

170308\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-03-08 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2017 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-03-08  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-03-15 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det från och 
med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde 
kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras 
eller som remitterats för beredning.    
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Beslutslogg daterad 2017-03-08 godkänns och läggs till handlingarna.   
 
 
 
Båstad 2017-03-08 
 
 
Daniel Kling  
Nämndsekreterare 
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017 
 
 

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

2017-03-08 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000085/ 
2012 

Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK-protokoll senast 2014. De 
som servar ventilationsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna 
ska åtgärdas omgående.  
 
Genomförd kontroll hösten 2014 resulterade i ett antal objekt med icke 
godkänd OVK. Efter redovisning av sammanställning för 2015 på KS au 
160525 har Båstadhem tillsammans med kommunen vidtagit åtgärder för 
att få dessa godkännda. 

Teknik och 
service/ 
Båstadhem 

Båstadhem arbetar med detta 
tillsammans med Teknik- och 
service. 
 
Muntlig information efter 
årsskiftet. 
 
Muntlig och skriftlig inform-
ation på KS au 170301. Skrift-
lig information till KS 
170315. 

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 om uppdrag till förvaltningen 
att i samarbete med Sydvatten ta fram ett nytt avtalsförslag. 

Teknik och 
service 

Informationspunkt på KS 
160907. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
 
På Ks au 161214 fick kom-
munchef och KS-ordförande i 
uppdrag att samråda med 
sydavatten och sedan åter-
koppla till KS. 
 
Muntlig information på KS au 
170301. 

Hösten 
2016. 
 
Avhängigt 
Sydvattens 
förhand-
ling med 
Ängelholm. 
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§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02 om att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram erforderliga avtal för reglerandet av anläggningen, arrendefrågor 
samt återställningsansvaret. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Osäkert. 
 
Våren 
2017. 

§ 105, KS 2016-05-11 
Policy för mat och måltider 
i Båstads kommun 

000502/ 
2015 

I samband med antagande av policyn för mat och måltider fick förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en utvärdering i maj 2017.  

Teknik och 
service 

Policy antagen på KF 160525. Till KS i 
maj 2017. 
 

§ 102, KS 2016-04-27 
Översyn av kommunens 
fastigheter 

000593/ 
2016 

Förvaltningen fick på KS 160427 i uppdrag att göra en översyn av kommu-
nens fastigheter. 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 
 
Våren 
2017. 

§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-04-13 i uppdrag att göra en ut-
redning vad kommunalt huvudmannaskap får för konsekvenser samt att 
upprätta en tidsplan över hur detta skulle kunna genomföras. Till ärendet 
hör även frågan om driftning av lekplatser i kommunen (KS 001262/2016-
100). 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 

Våren 
2017. 

§ 82, KS 2015-03-11  
VA-ledningar Öllövsstrand 

001747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 
 
Nytt uppdrag från Länsstyrelsen att inkomma med en omarbetat tid- och 
handlingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden.  

Myndighets-
nämnden 
 
Teknik och 
service 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 
 
För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Omarbetat tid- och hand-
lingsplan antagen på KF 
170215 och expedierad till 
Länsstyrelsen. 
 
 

Våren 
2016. 
 
Till KS au 
161214 
och KS 
170111. 
 
Till KS au 
170118 
och KS 
170201. 

§ 22. KS 2017-01-18 
Försäljning av Bjärehem-
met i Västra Karup 

001295/ 
2016 

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). Ärendet 
var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. På KS au 2017-01-18 
gavs förvaltningen i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
bereda ärendet. 
 
 
 
 
 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppe på vård- och omsorgs-
nämnden 170227. 
 
 

Våren 
2017. 
 
Till KS au 
för beslut 
170322, 
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Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

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

HR chefen Information på förhandlings-
utskottet 170118. 

Löpande 
arbete 
pågår. 

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

000582/ 
2015 

Beslut i KS 13 april 2016: Ärendet följs upp i april 2017 med redovisning av 
förslag till åtgärder angående det rapporten tar upp. 

Kommunled-
ningskontoret 

 Uppfölj-
ning april 
2017. 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

 Förvaltningen har i uppdrag att upprätta en kommungemensam policy som 
ser över och likställer resurser för arbetskläder. 

Skolchefen För handläggning i förvalt-
ningen. 

Hösten 
2016. 

§ 11, KS 2017-01-01 
Verksamhetsplan 2017-
2019 för Familjen Helsing-
borg 
 

000576/ 
2016 

Av de fem målområden som finns i verksamhetsplan 2017-2019 för Famil-
jen Helsingborg och som direkt berör Båstads kommun, ska detta kommuni-
ceras till kommunstyrelsen en gång per kvartal. 

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

Uppdrag till Bildning och arbete 
§ 22, KS 2016-02-03 
Anvisning av flyktingar 
2016-2017 
 
 

001417/ 
2015 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av 
tilldelade medel samt redogöra för det arbete som bedrivits. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
160928 och KS 161130. För-
nyad rapportering sker på KS 
i juni och november 2017. 

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
november 
2016. 
 
Återrap-
portering 
på KS i juni 
2017. 

§ 30, KS 2016-02-03 
Integrationsplan för Bå-
stads kommun 

000189/ 
2016 

På KS 2016-03-02 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrations-
plan samt en plan för utvärdering av integration i kommunen. 

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Till KS au 161214 och KS 
170111. 
 

Hösten 
2016. 
 
Jan 2017. 
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Antagen av KS 170111. 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000781/ 
2014 

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

Samhälls-
skyddschefen 

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

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning ska 
ske till KS 
hösten 
2016. 
 
Redovis-
ning gjord 
på KS au 
160525. 
 
 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

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

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten. 

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

001467/ 
2015 

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

Samhällsbygg-
nadschefen 

Beslut om samråd hösten 
2016. 
 
Informationspunkt på KS 
161130. Samråd våren 2017 
och antagande till sommaren 
2017. 
 
Beslut om samråd på KS 
170315. 

Sommaren 
2017. 
 

§ 41, KS, 2016-03-09 
Inriktningsdokument för 
Grevies utveckling 

000032/ 
2016 

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016-03-09 i uppdrag att upprätta ett 
inriktningsdokument för Grevies utveckling. Uppdragsbeskrivning antagen 
på KS 2016-04-13, § 76. 

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 

Sommaren 
2017. 
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170118 och KS 170201. 
 
Beslut om samråd våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

 Uppdrag till vård och omsorg 
§ 114, KS 2016-05-11 
Demenscenter i Båstads 
kommun – Upphävande av 
beslut om Almgården 

000458/ 
2016 

På KS 2016-05-11 upphävdes tidigare beslut från 2014-09-10 om att skapa 
ett modernt demenscenter på Almgården och förvaltningen fick i stället i 
uppdrag att hitta alternativa placeringar med liknande innehåll. 

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

 Uppdrag till nämnderna 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 30  Dnr KS 000155/2017 - 315 

Detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. - Begäran om planbesked 
 
Beskrivning av ärendet Båstadhem har 2017-02-15 inkommit med en ansökan om planbesked för 

fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4 (Sandbäcksvägen 2 och 4 B-G i Förslöv), 
se bilaga 1. Anledningen till planbeskedet är att befintliga lägenheter är i stort 
behov av renovering och enligt Båstadhems analys är det bättre att riva och 
bygga nytt då det i 24 st av lägenheterna finns blåbetong. Båstadhem har löst 
det akuta behovet att få ner becquerelvärdet till under 200 genom ny 
ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader 
fortfarande kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med 
nya som dessutom uppfyller dagens krav på bl.a. tillgänglighet.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-02-20. 

Bilaga 1. Ansökan om planbesked. 
 Bilaga 2. Situationsplan.   
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. får upprättas samt att samråd 

får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens 
prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. får upprättas samt att samråd 
får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens 
prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.    

 
       
 

185

185



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Henrik Eliasson 
Dnr: KS 000155/2017 – 315 (B17-171) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

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

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om planbesked 
Bilaga 2. Situationsplan   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef, Olof Selldén, Planchef, Roger Larsson, Stadsarkitekt 
 

 
Detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. - Begäran om planbesked 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstadhem har 2017-02-15 inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Slammarp 64:3 och 64:4 (Sandbäcksvägen 2 och 4 B-G i Förslöv), se bilaga 1. Anledningen till 
planbeskedet är att befintliga lägenheter är i stort behov av renovering och enligt Båstadhems 
analys är det bättre att riva och bygga nytt då det i 24 st av lägenheterna finns blåbetong. 
Båstadhem har löst det akuta behovet att få ner becquerelvärdet till under 200 genom ny 
ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader fortfarande 
kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med nya som dessutom uppfyller 
dagens krav på bl.a. tillgänglighet.   
 
Bakgrund 
Fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4 är tillsammans 15000 m2 stora och är belägna vid ICA-
butiken i ett läge som har pekats ut som en centrumnod i Förslöv. Platsen utgör ett perfekt läge 
för förtätning varför en byggnation på höjden är motiverat, tanken är dessutom att befintliga 
hyresgäster ska kunna bo kvar inom fastigheterna både under och efter byggnationen. Med 
anledning av detta föreslås att det första huset byggs i 4-6 våningar. Boende kan därefter 
flyttas över till detta hus innan de andra husen byggs. Dessa består av 3 st lamellhus i vardera 3 
våningar samt ett punkthus i 5 våningar där den översta våningen ska vara indragen. I bilaga 2 
redovisas önskad utformning och placeringar av nya byggnader inom fastigheterna, enligt 
förslaget kan planen bidra till att totalt 89 lägenheter byggs. Den slutgiltiga utformningen 
fastställs i detaljplanen.  
 
Aktuellt 
Båstad kommuns översiktsplan, ÖP08, anger området som befintlig bebyggelse där delen 
närmast Sandbäcksvägen är utpekad för centrum/handel. Den del av bebyggelsen som 
placeras närmast Sandbäcksvägen kan utformas med verksamhetslokal i bottenvåningen för 
att på så sätt framhäva och dra nytta av centrumnoden ännu mer.  
 
Den nu gällande detaljplanen (828) anger ”BS II” – Område för bostadsändamål, 
sammanbyggda hus där byggnaderna får uppföras i två våningar. Byggrätterna inom 
fastigheterna är väldigt begränsade då redan befintliga hus delvis är uppförda med avvikelse 
från detaljplanen. För att genomföra den tänkta byggnationen behöver därför en ny detaljplan 
tas fram.  
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Ortofoto över bebyggelsen idag i förhållande till gällande detaljplan, den rödstreckade linjen markerar 
fastighetsgränserna för Slammarp 64:3 och 64:4. 

 
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 2 § har den som avser att vidta en åtgärd som kan 
förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs rätt att få veta om kommunen avser att 
påbörja ett sådant planarbete. Enligt PBL 5 kap. 5 § ska det i planbeskedet framgå om 
kommunen avser att inleda en planläggning.  
 
Övervägande/framtid 
Ett positivt planbesked följt av detaljplan och byggnation kommer leda till bättre hälsa för de 
boende i nya radonskyddade byggnader som utformas tillgängliga enligt gällande lagar och 
förordningar. Området är beläget på en plats som är utpekad som en centrumnod i Förslöv 
vilket således gör platsen till ett utmärkt läge för förtätning.  
 

Ekonomi 
Planbesked och detaljplan bekostas av Båstadhem.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Projektet bidrar till att kommunens miljömål kan uppnås då byggnationen sker som ett 
förtätningsprojekt i ett läge med goda möjligheter till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vidare 
uppfyller projektet miljömålen bl.a. genom att bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, 
miljöanpassad och tillgänglig för alla. I praktiken innebär detta att befintliga byggnader rivs 
och nya uppförs vilket är positivt för miljön då nya byggnader kan uppföras radonskyddade.  
 
Kommunen bedömer att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas, detta 
kommer samrådas med länsstyrelsen under planprocessen.  
 
Ställningstagande 
Föreslagna förändringar stämmer överens med översiktsplanens intentioner och kommunens 
mål. Mot bakgrund av detta föreslås att detaljplan upprättas för Slammarp 64:3 m.fl. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Förslag till detaljplan för Slammarp 64:3 m.fl. får upprättas samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på sökandes bekostnad. 
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3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet (1) i kommunens prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas.    
 
 
 
Båstad 2017-02-20 
 
 
Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Ansökan om planbesked 

Besök oss på bastad.se 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 6 t.{: ~ o "I\ t, l{ 1 l( 
Slammarp ~ och Slammarp~-
Utdelningsadress (gata, box etc) 

Sandbäcksvägen 2 och 4 B,C,D,E,F o G 

Sökande 
Efternamn 

Båstadhem AB 
Utdelningsadress (gata, box etc) 

Fridhemsvägen 7 A 
Telefon bostaden (även riktnr) 

I 
Postnummer 

269 72 I 
Postort 

Förslöv 

Förnamn 

Postnummer Postort 

26922 Båstad 
E-post 

2017 -02- 1 5 
Dnr ••• i J.( t: ... ~. / . [l. ... 
. " ................................ , ... . 

I Organisalions-/Personnummer 

556527-7059 

0431-75030 
I Mobiltelefon 

0708 - 732 618 robert.falk@bastadhem.se 

Fastighetsägare 
Efternamn Förnamn I Personnummer 

Båstadhem AB 556527-7059 
Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Fridhemsvägen 7 A 26922 Båstad 
Telefon bostaden (även riktnr) I Mobiltelefon E-post 

0431 - 75034 

Beskrivning av ärendet (typ av projekt): 

Anledningen till att Båstadhcm söker ett planbesked är att våra båda fastigheter är i stort behov av renovering 
och att vår analys visar att det är bättre att riva och bygga nytt. En del av den analysen bygger på att det i 24 lgh 
finns blåbetong och att det är fel att "bygga in blåbetongen". Vi har med omfattande åtgärder fått ner 
bequerelvärdena till under 200 men det är fel att ha kvar strålmtrl i fastigheten. 

Vi kommer att behöva riva och bygga nytt succesivt. Vi vill utnyttja den fina tomtens läge och nybygga något på 
höjden varför byggnationen föreslås göras i intervallet 3 - 6 våningar. Ska man kunna riva primärt radonhusen 
måste vi ha någonstans dit hyresgästerna kan flytta. Det är därför vi föreslår att ett hus får byggas så högt som 6 
våningar så att man kan genomföra rivningen som en sammanhängande åtgärd. Resten av byggnationen kan 
genomföras under en längre period om flera flera år. 

Undertecknad har til1sammans med vår arkitekt Jonas Tor1e, Tengboms haft några möten med personal på Båstads 
kommuns Samhällsbyggnadsavdelning innan denna ansökan om planbesked inges. 

Undertecknad har förankrat begäran i Båstadhems styrelse. 

Avgift för detta planbesked betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 
Datum I Ort 
2017-02~15 Båstad 

Un~~ 

~ 
Namnförtydligande 

Robert Falk 

OBS! Glöm inte att bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget! 
Båstads kommun 

Samhäiisbyggnad 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vängavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431 -770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-01 1 av 2

KS § 31 Dnr KS 000968/2016 - 315 

Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie - Beslut om 
granskning 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas 
av Märgelvägen i söder, Skolgatan i öster, Solhemsvägen i väster samt befintlig 
bostadsbebyggelse i norr. 

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

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt 
sälja fastigheten med krav på rivning. 

På fastigheten Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i 
dagsläget förskoleverksamhet. Några politiska beslut är i skrivande stund ej 
tagna om och när förskolan ska flyttas. Det som däremot är konstaterat är att 
verksamheten bedrivs i lokal som ej uppfyller kraven i enlighet med Skollagen 
gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde 
för att på sikt möjliggöra bostadsbebyggelse när förskoleverksamheten väljer 
att flytta. Viktigt att notera är att befintlig verksamhet kan fortgå tills dess att 
ställningstaganden har gjorts politiskt. 

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna 
norr om, i direkt anslutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så 
den stämmer överens med verkligheten, dvs planlagd mark för bostäder. 

För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är 
ämnat för så kallat ”allmänt ändamål” måste detaljplanen ändras.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i 
form av både villor, radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt 
villakvarter.   

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 1. Planbeskrivning, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 2. Plankarta, daterad 2017-02-17. 
Bilaga 3. Illustrationskarta, daterad 2017-02-17.   

Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för
att ställas ut för granskning.

Föredragande Planchef Olof Selldén föredrar ärendet. 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för
att ställas ut för granskning.
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 000968/2016 – 315 (B2016-677) 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Mårten Nilsson, Teknik & Service, Fredrik Jönsson, Teknik & Service, Carina Ericsson, 
Samhällsbyggnad 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Planbeskrivning, daterad 2017-02-17 
Bilaga 2. Plankarta, daterad 2017-02-17 
Bilaga 3. Illustrationskarta, daterad 2017-02-17   
 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef, Kristina Bell, t.f. planchef/översiktsplanerare, Naim 
Berisha, bygglovhandläggare, Roger Larsson, stadsarkitekt, Mårten Nilsson, 
exploateringsingenjör 
 

 
Detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie – Beslut om granskning  
 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas av Märgelvägen i 
söder, Skolgatan i öster, Solhemsvägen i väster samt befintlig bostadsbebyggelse i norr. 

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

Planområ
det 

ICA 

Lindab 

Gimlevägen 
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt sälja 
fastigheten med krav på rivning. 
 
På fastigheten Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget 
förskoleverksamhet. Några politiska beslut är i skrivande stund ej tagna om och när förskolan 
ska flyttas. Det som däremot är konstaterat är att verksamheten bedrivs i lokal som ej 
uppfyller kraven i enlighet med Skollagen gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 
tas med inom planområde för att på sikt möjliggöra bostadsbebyggelse när 
förskoleverksamheten väljer att flytta. Viktigt att notera är att befintlig verksamhet kan fortgå 
tills dess att ställningstaganden har gjorts politiskt. 
 
Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt 
anslutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med 
verkligheten, dvs planlagd mark för bostäder. 
 
För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat för så kallat 
”allmänt ändamål” måste detaljplanen ändras. 
 
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, 
radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter.   
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter får ställas ut på 
samråd beviljades av Kommunstyrelsen 2016-09-07. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2016-12-16 till 2017-01-31.  
 

Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett så 
kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 
2010:900) har således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån 
tillgodosetts i granskningsförslaget. Planförslaget har efter samrådet reviderats samt 
förtydligats i några avseenden. Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och 
kompletterats avseende planbestämmelserna enligt plankartan samt med en sol- och 
skuggstudie för befintlig bebyggelse. Plankartan har förtydligats och justerats avseende 
planbestämmelser rörande exploatering, dagvatten och att byggnader ska uppföras 
radonsäkert. I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. 
fastigheter i Grevie, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-3, godkänns för granskning. 
 

Övervägande/framtid 
 
Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av kollektivtrafiknära, attraktiva bostäder i olika 
bostadsformer bedöms Grevie vitaliseras. Vilket också kan innebära en inflyttning till Grevie 
som i sin tur stimulerar utökad kollektivtrafik, handel och annan verksamhet på orten. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndmål. 
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Vision: Visionens ledord förebild, attraktion, mod uppfylls genom hållbar samhällsplanering 
och detaljplanens utformning. Exempelvis värnas ”det sunda livet” genom att möjliggöra 
förtätning bl a genom flexibel bostadsbebyggelse i olika bostadsformer, kollektivtrafiknära och 
med närhet till både servicefunktioner, arbetsplatser, natur och rekreation. 
 
KF-mål: Genom möjliggöra nya bostäder bidrar detaljplanen till att exempelvis målet ”Båstads 
kommun är attraktiv att leva, bo och verka i” uppfylls. 
 
Nämndsmål: Genom god och hållbar samhällplanering bidrar detaljplanen att exempelvis 
nämndsmålen ”50 bästa näringslivskommunerna” och ”10 bästa miljökommunerna” uppfylls. 
Målet ”50 bästa näringslovskommunerna” bl a genom att kommunen möjliggör nya bostäder 
på orten kan arbetsgivare i sin tur erbjuda attraktiva bostäder i olika boendeformer till sin 
personal och det kan underlätta i deras rekrytering. Målet ”10 bästa miljökommunerna” bl a 
genom att kommunen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse i så kallat kollektivtrafiknära 
läge. 
 

Ekonomi 
Upparbetad tid för framtagande av detaljplan avseende Hålarp 4:197 m.fl. belastar ett 
exploateringskonto som på sikt kommer att regleras genom försäljning av kommunalt ägd 
mark till exploatör. För de redan bebyggda fastigheterna inom planområdet kommer vid 
eventuell ny bygglovprövning planavgift att uttas (i enlighet med KF antagen taxa). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslag till detaljplan för Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter i Grevie godkänns för att ställas ut för 
granskning.     
 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för 

Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter
i Grevie, Båstads kommun, Skåne län
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Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Grevie
Hålarp 4:197 m.fl. fastigheter
Illustrationskarta tillhörande detaljplan för

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING

Befintlig byggnad

Förslag till nya byggnader:
Flerbostadshus

Radhus

Villa och garage/carport

Träd

Förslag till bostadsbebyggelse när
inte förskolan finns kvar på platsen.

Illustrationskarta - exempel på utformning
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2016-677

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2017-02-17
•	 Illustrationskarta, 2017-02-17
•	 Planbeskrivning, 2017-02-17 (denna handling)
•	 Fastighetsförteckning, mars 2017
•	 Primärkarta (utgör underlag till plankartan), 2016-08-23

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning, 2016-08-11
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En	detaljplan	består	av	flera	dokument.	De	finns	listade	på	sidan	2.	Detta	dokument	är	planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt	vilka	förutsättningar	som	finns	på	platsen.	I	planbeskrivningen	beskrivs	och	motiveras	också	
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras	och	vilka	konsekvenser	det	får.	I	Plan-	och	bygglagen	(PBL)	finns	bestämmelser	om	hur	det	ska	
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna	detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skrift-
liga	synpunkter.	De	synpunkter	som	kommer	in	sammanfattas	och	kommenteras	i	ett	gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan	lämnas	förslaget	till	politikerna.	De	som	har	lämnat	synpunkter	på	planförslaget	under	samrådet	
eller	granskningen	får	en	underrättelse	inför	antagandet.	Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrel-
sen planen.

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  
Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	att	beslutet	om	antagande	satts	upp.	I	vissa	fall	kan	också	
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Översiktskarta

Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se bild på sida 8, och avgränsas av Märgelvägen i söder, 
Skolgatan i öster, Solhemsvägen och Backabyns förskola i väster samt befintlig bebyggele längs 
Solhemsgatan/Skolgatan i norr. Området omfattar fastigheterna Hålarp 4:8, 4:58, 4:80, 4:81, 4:82, 
4:85, 4:86, 4:87, 4:88, 4:197, 4:213 och är ca 1,98 hektar (19 800 m2) stort, marken består främst av 
befintlig	bebyggelse	i	form	av	skola,	gymnastiksal	samt	bostäder.

Detaljplan	för	Hålarp	4:197	m.fl.	syftar	till	att	inom	planområdet	möjliggöra	blandad	bostadsbebyg-
gelse inom mark som idag är planlagd för A (allmänt ändamål). Fastigheten Hålarp 4:197 är be-
byggd med en skola samt gymnastiksal som båda numera är stängda. På fastigheten Hålarp 4:58, där 
Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksamhet. Syftet med detaljplan är att 
möjliggöra bostadsbebyggelse även på fastigheten Hålarp 4:58 när förskoleverksamheten väljer att 
flytta.	Viktigt	att	notera	är	att	befintlig	verksamhet	kan	fortgå	tills	dess	att	ställningstaganden	har	
gjorts politiskt.

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt an-
slutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, 
dvs mark för bostäder.

Planområdet ligger i centrala Grevie och är cirka 19 800 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA
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Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i fastigheten. Ska dorna 
var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att verksamheten skulle fortsätta använda lo-
kalerna	och	eleverna	 flyttade	 till	Västra	Karup	skola	där	de	 sedan	dess	har	haft	både	skol-	och	
fritidshemsverksamhet.

Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna på fastigheten och samtidigt leva upp till 
lagstiftningens krav på ventilation, belysning, tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under 
hösten	2014	av	Båstadhem	och	landade	på	37.6	mkr	exkl.	moms.	Denna	beräkning	saknade	dock	
kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt bedöms kostnaderna för renovering 
av	skolan	uppgå	till	ca	38	mkr	exkl.	moms.	Detta	innebär	att	det	skulle	kosta	ungefär	lika	mycket	
att åtgärda problemen i Backaskolan som att bygga en helt ny skola i Grevie, dock en mindre som 
bättre skulle passa elevantalet. Beräknad rivningskostnad för Backaskolan är ca 2 mkr enligt en 
översiktlig kostnadsberäkning av kommunens ramentreprenör.

Diskussion	har	även	förts	med	Båstadhem	om	att	bygga	äldreboende	eller	trygghetsboende	inom	
skolfastigheten men bolaget såg inga prioriterade förutsättningar för att genomföra en sådan 
byggnation.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14, §257, att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten 
med krav på rivning.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ägoförhållanden
Fastigheterna Hålarp 4:80, 4:81, 4:82, 4:85, 4:86, 4:87, 4:88 samt 4:213 är i privat ägo och fastig-
heten Hålarp 4:8, 4:58 samt 4:197 ägs av Båstads kommun. 
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På fastigheten Hålarp 4:58, där Backabyns förskola är belägen, bedrivs i dagsläget förskoleverksam-
het.	Några	politiska	beslut	är	i	skrivande	stund	ej	tagna	om	och	när	förskolan	ska	flyttas.	Det	som	
däremot är konstaterat är att verksamheten bedrivs i lokal som ej uppfyller kraven i enlighet med 
Skollagen gällande fysisk utformning. Fastigheten Hålarp 4:58 tas med inom planområde för att på 
sikt	möjliggöra	bostadsbebyggelse	när	förskoleverksamheten	väljer	att	flytta.	Viktigt	att	notera	är	att	
befintlig	verksamhet	kan	fortgå	tills	dess	att	ställningstaganden	har	gjorts	politiskt.

Inom detaljplanens planområde tas även bostadsfastigheterna som är belägna norr om, i direkt an-
slutning till Backaskolan med för att reglera detaljplanen så den stämmer överens med verkligheten, 
dvs planlagd mark för bostäder.

För att kunna sälja fastigheten Hålarp 4:197, samt på sikt 4:58, som idag är ämnat för så kallat 
”allmänt ändamål” måste detaljplanen  ändras.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra blandad bostadsbyggnation i form av både villor, 
radhus, parhus och/eller flerbostadshus i ett redan utbyggt villakvarter.

Efter samrådsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	 för	 samråd	under	 tiden	2016-12-16	 till	 och	med	2017-01-31.	Då	
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats avseende planbestämmelserna 
enligt	plankartan	samt	med	en	sol-	och	skuggstudie	för	befintlig	bebyggelse.	Plankartan	har	förtydli-
gats och justerats bl a avseende planbestämmelser rörande exploatering, dagvatten och att byggna-
der ska uppföras radonsäkert.  I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts.
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Planbesked	för	Hålarp	4:197	m.fl.	fastigheter	i	Grevie	beviljades	av	Kommunstyrelsen	2016-09-07	§	
165. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som	befintlig	bebyggelse.

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så 
kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta ett sam-
lat	grepp	för	Grevie	samhälle	och	hantera	övergripande	frågor	såsom	t	ex	trafik-	och	utbyggnads-
strukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter.

Detaljplan
För större delen av planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Pla-
nen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”A, allmänt 
ändamål”,	 ”B	F	 II	v,	 friliggande	bostadshus	 i	1	½	plan”	samt	”Vägmark”.	Värt	att	notera	är	att	 två	
fastigheter	(Hålarp	4:87	och	4:88)	är	belägna	inom	”A-område”.	Det	beror	på	att	de	var	befintliga	
bostadshus som redan fanns på plats när detaljplan 1286 upprättades på 1960/70-talet. Avsikten 
var då sannolikt att möjligöra en utvidgning av befintlig skola på bostadshusens bekostnad. Fastig-

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utdrag ur gällande detaljplaner, 1286 och 1514, laga kraft vunna 1974-03-22 resp 1994-09-22
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heten Hålarp 4:58 (Backabyns förskola) samt del av Solhemsvägen omfattas av detaljplanen 1514, 
som vann laga kraft 1994-09-22. Planen har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser 
anger ”A-område”, område för skola. Solhemsvägen anges som gatumark och ”x-område”, dvs mar-
ken ska (utöver biltrafik) vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.

Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämns ej i bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av varken Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (KF 2000) eller Läns-
styrelsens kulturmiljöprogram (LST 2007).

Naturvårdsprogram
Planområdet är beläget mellan tre större naturområden, Grevie backar, Sinarpsdalen samt Böske, 
som är utpekade i Naturvårdsprogram, antaget av KF 2000-08-23, §100.

Naturområden, Grevie

1:20000

0 m 500m 1000m

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Planområdet

Grevie backar

Sinarpsdalen

Böske
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Naturreservat
Planområdet är beläget cirka 300 m nordväst om naturreservatet ”Grevie åsar.”

Naturreservat: Grevie åsar

Planområdet

Naturreservat Grevie åsar

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener-
gianvändning.	Planförslaget	möjliggör	förtätning	i	befintligt	bostadsområde	och	det	i	sin	tur	medver-
kar till en hållbar utveckling och hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms inte påverka på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen 
endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. Området be-
döms	vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörjning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Bå-
stads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då 
det endast omfattar tomtmark som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap	i	EU.	De	gäller	ett	antal	olika	ämnen	som	förorenar	luften	och	som	därför	inte	får	förekomma	i	
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads	kommun	har	inga	problem	med	att	klara	miljökvalitetsnormerna	för	utomhusluft.	Denna	plan	
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

SE625537-131246 (Grevie)  God    Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Eftersom	flera	vattenförekomster	inte	har	god	status	idag	behövs	åtgärder	för	att	statusen	ska	för-
bättras.	Det	kan	inte	åstadkommas	i	någon	särskild	utsträckning	genom	denna	detaljplan,	utan	krä-
ver	andra	åtgärder.	Det	är	dock	viktigt	att	planen	inte	bidrar	till	att	försämra	vattenkvaliteten.	

Dagvattnet	 från	 planområdet	mynnar	 i	 Skälderviken,	 som	 enligt	 7	 kap	MB	 är	 ett	 djur-	 och	 växt-
skyddsområde.	Dagvattnet	inom	planområdet	tas	om	hand	inom	tomtmark.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Böske 32:1” i norr och ”Krogstorps samhälle” i sydost är cirka 150 m res-
pektive cirka 900 m. Utredning pågår angående eventuell avveckling av vattentäkten ”Krogstorps 
samhälle”.

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

”Vattentäkterna Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle”

”Böske 32:1”

”Krogstorps 
samhälle”

208

208



15

Granskningshandling 2017-02-17
                       ålar    astigheter i re ie

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
•	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
•	 planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
•	 ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
•	 planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
•	 planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,                                    
•	 planförslaget berör inte några kända fornlämningar,
•	 planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder, på redan ianspråktagen mark vars omgivningar 

är bebyggda med bostäder,
•	 planområdet	har	goda	kollektivtrafikförbindelser	vilket	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cy-

kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,
•	 planområdets	tillskott	av	bostäder	i	 form	av	fristående	villor,	radhus	och/eller	flerbostadshus	

nära centrum kan vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I ett tidigt yttrande (2016-08-23) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Historik, Grevie samhälle
År 1885 öppnades Skåne-Hallands Järnväg mel-
lan Helsingborg och Halmstad. Båstad och Förs-
löv blev naturliga hållplatser men den däremel-
lan liggande kyrkbyn Grevie låg för långt bort. 
Hållplatsen placerades en bra bit norr om byn, 
på	byn	Böskes	utmarker.	Här	på	Västkustbanans	
högsta punkt, 103,5 meter över havet, byggdes 
Böskes stationshus 1885. Området var tidigare 
obebyggt och bestod av öppna betesmarker.

Detta	var	ett	stort	bakslag	för	Grevie	Kyrkby,	vil-
ken sedan länge varit ett viktigt centrum med 
ting och kyrka. Snart byttes namnet Böske ut 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

och redan 1891 kallades stationen istället för ”Grefvie”. Stationen blev den nya samlingspunkten 
och drog till sig olika verksamheter. Postskjutsverksamheten flyttades hit och utgick härifrån till 
Västra	Karup	och	Torekov.	Grevie	Hotell,	kallat	”Killehus”	i	folkmun,	byggdes	i	anslutning	till	statio-
nen. Efter sekelskiftet var hotellet nedslitet och fungerade mest som ölkrog. År 1908 stod ett nytt 
hotell färdigt, ”Grefvie Jernvägshotell”. Byggnaden finns kvar men verksamheten har ändrats. En 
av de första rörelserna var en trävaruaffär som 1907 övertogs av Nils Peter Nilsson, nyss hemkom-
men från Amerika. Rörelsen gick bra och N P Nilssons är nu en av de större inom byggvaruhandeln 
i nordvästra Skåne och med huvudkontor i Grevie.

Grevie stationshus

Flygfoto över Grevie, 1961 med skolans placering markerad 
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Stationsområdet bestod av ljungbackar med mycket sten. En stenkross uppfördes norr om statio-
nen	och	grus,	singel	och	makadam	såldes	till	Danmark.	Fram	till	1925	bröts		även	den	kalkhaltiga	
leran märgel av bolaget Grevie Kalk AB. År 1914 startade Stationsskolan som 1963 ersattes av 
lång- och mellanstadieskolan Backaskolan. Grevie Gymnastik- och Idrottsklubb bildades 1926 och 
1934 inköptes idrottsplatsen.

Ett stort problem för det nya samhället var bristen på vatten. I början fick nybyggarna hämta vatten 
i	en	källa	i	Böskedal	eller	i	Böske	bys	brunn.	Det	blev	snart	ohållbart	och	en	36	meter	djup	brunn	
grävdes. Strax före sekelskiftet bildades en vattenledningsförening. En källa i Böske inköptes och 
därifrån drogs rörledningar till samhället. Stationen stängdes 1975 och revs 1977.

Befintlig bebyggelse
De	flesta	villorna	(både	inom	och	i	anslutning	till	planområdet)	är	uppförda	i	1-1	½	våning.	Backa-
skolan är uppförd i 1-2 våningar och gymnastikhallen är cirka 7 m hög. Backabyns förskola är upp-
förd i 1 våning plus suterrängvåning. Flertalet av byggnaderna byggdes under 1950-1960-talet.  
Enstaka villor är byggda senare. 

Inom planområdet består den befintliga bebyggelsen av den numera stängda Backaskolan inkl 
gymnastiksal, 7 st bostadshus samt Backabyns förskola. Se nedanstående bilder.

Backaskolan  (mot Märgelvägen)Backaskolans entré

Backaskolans gymnastiksal Backaskolan inkl f.d. bibliotek
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Bostadhus inom planområdet, Hålarp 4:87 Bostadshus inom planområdet, Hålarp 4:88

Den	intilliggande	bebyggelsen,	längs	Solhemsvägen,	Skolgatan	samt	Märgelvägen,	består	av	villor.	
Nedan redovisas ett urval av den befintliga bebyggelsen.

Bostadhus längs Solhemsvägen Bostadhus längs Solhemsvägen

Bostadhus längs Skolgatan Bostadhus längs Märgelvägen

Backabyns förskola

212

212



19

Granskningshandling 2017-02-17
                       ålar    astigheter i re ie

Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste	dagligvaruhandel	i	Grevie	är	beläget	cirka	500	m	nordväst	om	planområdet.	Där	och	i	fast-
igheterna	intill	finns	även	bibliotek,	bensinstation	och	andra	butiker.

I	Grevie	med	omnejd	finns	både	kommunala	och	privata	skolor.	Backabyns	förskola	är	belägen	inom	
planområdet. Eftersom Backaskolan (kommunal skola, åk 1-6) är stängd sedan 2014 går numera 
barnen	från	Grevie	i		Västra	Karup	skola	(åk	1-6).	Högstadieskolor	(kommunala)	finns	både	i	Förslöv	
och i Båstad, 5 km respektive 7 km, från Grevie samhälle. Förskola och skola enligt montessoripeda-
gogik	finner	man	i	Grevie	Kyrkby.

I	Grevie	samhälle	finns	Bjäre	Läkarpraktik	med	läkarmottagning,	sjukgymnastik	samt	BVC	(barna-
vårdcentral.	Vårdcentral	 finner	man	även	 i	Förslöv	och	Båstad,	 cirka	5	km,	 respektive	7	km,	 från	
samhället.	I	Båstad	finns	även	tandläkare	belägna.

Från planområdet är det cirka 2 km till närmaste äldreomsorg (Almgårdens Servicehem i Grevie 
Kyrkby).	Äldreomsorg	finns	även	i	Förslöv,	Båstad	och	Västra	Karup.

Genomfart förbi ”centrala” Grevie Bjärepunkten - Dagligvaruhandel samt bibliotek

Verksamheter
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är Lindab med huvudkontoret 
och	tillverkningsenheten	Lindab	Ventilation.	N.P.	Nilssons	trävaruaktiebolag	har	funnits	i	Grevie	
sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn och 
ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk 
vilket gör att arbetstillfällena är många i Grevie.
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar kraftigt från öst till väst. Skolgatan i öst ligger på +102 möh 
(meter över havet) och Solhemsvägen i väst på +95 möh. Inom fastigheten Hålarp 4:58 där 
Backabyns förskola är belägen sluttar marken ytterligare ett par meter (till +93 möh). Med 
andra	ord	är	det	9	m	i	nivåskillnad	inom	planområdet.	Vissa	partier	inom	planområdet	utgörs	
av utjämnade ”platåer”. T ex fotbolls- och tennisplanen i öst är helt plana. Likaså är vändzoner 
och befintliga p-ytor inom planområdet helt plana.

Inom planområdet finns gräsytor samt uppvuxen vegetation i form av både enstaka träd samt 
buskar. I möjligaste mån ska dessa bevaras.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Några kända markföroreningar finns ej inom planområdet.

Tennis- samt fotbollsplan

Bok inom Hålarp 4:197

Vy från planområdet mot havet Vegetation intill befintlig ”vändzon”, 
Hålarp 4:197

Entré Backaskolan
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Allmän plats
Befintliga	 gator	 som	ramar	 in	 själva	 f.d	Backaskolan	 inkl	 gymnastiksal	 kommer	även	 i	 fortsätt-
ningen att vara allmän plats, dvs lokalgator.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmande bäckar förelig-
ger	ej	inom	planområdet.	Då	ledningsnätet	avseende	dagvagtten	är	underdimensionerat	finns	risk	
för översvämning vid stora nederbördsmängder under kortare perioder.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av isälvssediment. 

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, 
i	och	under	 isen.	Dessa	 jättelika	 isälvar	följde	ofta	dalgångarna	i	berggrunden.	Det	strömmande	
vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När 
vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materia-
let sjönk till botten och avsattes som isälvssediment

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.

Inom Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta före-
skrivs i detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert”.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	sker	från	Skolgatan	och	Märgelvägen	via	Järnvägsgatan	i	norr.	Högsta	tillåtna	has-
tighet	på	Skolgatan	och	Märgelvägen	är	30	km/h	och	40	km/h	på	Järnvägsgatan.	Enligt	Trafikver-
kets	Nationella	Vägdatabas	(NVDB),	september	2016,	 förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	
avseende	totaltrafik	om	mellan	501-1000	fordon	på	Järnvägsgatan	och	mindre	än	250	fordon	i	ÅDT	
på	Skolgatan,	Märgelvägen	och	Solhemsvägen.	101-200	tunga	fordon	i	ÅDT	trafikerar	Järnvägsgatan	
och	mindre	än	25	(ÅDT)	tunga	fordon	trafikerar	de	intilliggande	gatorna	nära	planområdet.	2012	
när	Trafikverket	utförde	en	trafikräkning	(stickprov)	uppgick	årsmedeldygnstrafiken	(ÅDT)	för	Järn-
vägsgatan till 900 fordon varav 110 fordon var lastbilar. Hastigheten under den perioden låg i snitt 
43	km/h.	I	dagsläget	trafikeras	både	Skolgatan	och	Märgelvägen	av	både	föräldrar	och	personal	på	
Backabyns	förskola	strax	intill	planområdet.	Dessutom	sker	varutransporter	till	Backabyns	förskola.	
De	närmast	intilliggande	gatorna	Skolgatan,	Märgelvägen	och	Solhemsgatan	är	äldre	och	delvis	slit-
na. Några kända	trafikproblem	finns	ej.
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