
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-04-18 

Datum: Tisdagen den 18 april 2017 

Tid och plats: Astrakanen, kl.  09:00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-
18 

Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-04-18 

Daniel Kling KS 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
04-18 

Daniel Kling KS 5 

4.  Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 
 
A) Information angående havsplanering. Planchef Olof Selldén. 
 
B) Information angående skolsamverkan med Laholms kommun. 
Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg.  
 
C) Information angående etablering av fjärrvärme i Förslöv. Teknik- 
och servicechef Jan Bernhardsson. 
 
D) Information angående skolinspektionens besök avseende 
vuxenutbildningen. Bildningschef Henrik Andersson. 
 
E) Information angående vuxenutbildningen – Nuläge och framtida 
behov. Bildningschef Henrik Andersson. 
 
F) Information angående ändrade ägardirektiv för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB (KSFAB). Ekonomichef Johan Lindén. 
 
G) Information angående erbjudande om delägarskap i Inera. 
Ekonomichef Johan Lindén. 
 
H) Information angående ny dataskyddsförordning. IT-chef Anders 
Björk.   
 
I) Information angående uppföljning av JV9. 
 
J) Information angående kommungemensampolicy för arbetskläder.  
 
K) Information angående utvärdering av måltidspolicy. Måltidschef 
Ulla Johansson.  

 

Daniel Kling KS 6 



Båstads kommun 
Datum 

2017-04-11 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

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

5.  Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande av 
detaljplan 

Emma Johansson KS 7-13 

6.  Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell - 
Ansökan om planbesked 

Lisa Rönnberg KS 14-20 

7.  Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om planens fortsatta 
handläggning inför granskning 

Henrik Eliasson KS 21-23 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

8.  Kommunstyrelsens planprioritering Olof Selldén KS 24-26 

9.  Inriktningsdokument för Grevie - Beslut om samråd Camilla Nermark KS 27-134 

10.  Svar på motion - Byggnation av billiga boenden Lisa Rönnberg KF 135-136 

11.  Svar på medborgarförslag - Bevarande av centralorten Västra Karup Lisa Rönnberg KF 137-139 

12.  Öppettider Svenstad Fredrik Jönsson KS au 140-141 

13.  Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk Fredrik Jönsson KF 142 

14.  Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun Fredrik Jönsson KF 143-154 

15.  Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för 
vuxenutbildning 

Henrik Andersson KS 155-157 

16.  Kulturpristagare 2017 Helene Steinlein KS au 158 

17.  Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au - 

18.  Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au - 

19.  Ansökan om tillstånd för servering/provsmakning av alkoholdrycker 
enligt alkohollagen (2010:1622) 

Per-Martin Boklund KS au - 

20.  Uppföljning av alkoholhandläggning inom Båstads kommun 2015 och 
2016 

Per-Martin Boklund KS - 

21.  Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen 2017 Per-Martin Boklund KS - 

22.  Reducering/förändring av 2017 års investerings- och 
exploateringsutgifter 

Johan Lindén KF 159-161 

23.  Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten Johan Lindén KF 162-200 

24.  Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Johan Lindén KS au 201-231 

25.  Miljöpriset 2017 Patrik Johansson KS au 232 

26.  Årets intraprenör/årets medarbetare i Båstads kommun Brita Jervidalo Jensen KS 233 

27.  Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun 
om utökning av antalet sammanträden 

Henrik Andersson KF 234-236 

28.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning Daniel Kling KS 237-238 

Båstad den 11 april 2017 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elosson 
Sekreterare 



Tjänsteskrivelse 

170411\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Ingela Stefansson (S).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M).

3. Protokollsjusteringen äger rum tisdagen den 25 april kl. 16:00.

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

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

Daniel Kling 
Kommunledningskontoret 
Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Dagordningen godkänns.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om dagord-
ningen för dagens sammanträde kan godkännas.  
 
 
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott under 2017-04-
18 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde besluta 
att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet.  
 
 
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 
 
 
 
A) Information angående havsplanering. Planchef Olof Selldén. 
 
B) Information angående skolsamverkan med Laholms kommun. Samhällsbyggnadschef Lisa 
Rönnberg.  
 
C) Information angående etablering av fjärrvärme i Förslöv. Teknik- och servicechef Jan 
Bernhardsson. 
 
D) Information angående skolinspektionens besök avseende vuxenutbildningen. Bildningschef 
Henrik Andersson. 
 
E) Information angående vuxenutbildningen – Nuläge och framtida behov. Bildningschef 
Henrik Andersson. 
 
F) Information angående ändrade ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(KSFAB). Ekonomichef Johan Lindén. 
 
G) Information angående erjbudande om delägarskap i Inera. Ekonomichef Johan Lindén. 
 
H) Information angående ny dataskyddsförordning. IT-chef Anders Björk.   
 
I) Information angående uppföljning av JV9. 
 
J) Information angående kommungemensampolicy för arbetskläder.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (5) 

 
Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000402/2017 – 315 
 
 

Del av Båstad 109:2 m.fl. (Vretvägen) - Beslut om upprättande av 
detaljplan 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förslag till detaljplan får upprättas samt samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 
3. Planavtal ska upprättas med ägare till fastighet Kungsskogen 5.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan om möjlighet att tillskapa tomter genom förtätning vid Vretvägen har väckts av KSO 
hösten 2016. Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-10 inkommit med begäran 
om planbesked med syfte att minska prickmarken på fastigheten för att möjliggöra en 
avstyckning. Detta prövas i detaljplan tillsammans med förtätning på kommunens mark i 
området. Planområdet omfattas idag av tre äldre detaljplaner där marken i största delen är 
planlagd som parkmark samt inaktuella gatusträckningar. Delar av området är planlagt för 
bostadsändamål men begränsas av omfattande prickmark. Delar av planområdet pekas i ÖP 08 
ut som lämpligt för bostäder. En förtätning med bostäder som kompletterar befintligt 
bostadsutbud bedöms kunna prövas i detaljplan.   
 

Bakgrund 
Frågan om möjlighet till förtätning vid Vretvägen i Båstad har väckts av KSO hösten 2016. 
Ägaren till fastigheten Kungsskogen 5 har 2017-04-10 inkommit med begäran om planbesked 
med syfte att minska prickmarken på fastigheten för att möjliggöra en avstyckning. Detta 
prövas i detaljplan tillsammans med förtätning på kommunens mark i området. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen har gjort en översyn av förutsättningarna för förtätning i aktuellt område. 
 
Planområdet är beläget centralt i Båstads tätort. Det avgränsas av Oleborgsvägen i norr, 
befintlig bebyggelse i söder, Lyavägen i väster och den gamla banvallen i öster. Området är ca 
2,5 ha stort. I den östra delen av planområdet är det stora höjdskillnader, i de västra delarna är 
marken flackare. I den östra delen finns, enligt skyfallskarteringen, stora rinnvägar vid kraftiga 
regn. Det medför att dagvattenfrågan måste studeras mer noggrant. Kapacitet finns för att 
ansluta ny bebyggelse till befintliga vatten- och spillvattenledningar. Planområdet ligger i sin 
helhet inom vattenskyddsområde och inom planområdet finns en vattenreservoar som tillhör 
Malens vattenförening. Inom planområdet finns även vad som kan vara en gravhög, 
Riksantikvarieämbetet konstaterar dock att fornlämningen är osäker. Med undantag för 
fastigheten Kungsskogen 5 äger kommunen all mark inom planområdet. 
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Översiktskarta 

 

 
Ortofoto med föreslagen plangräns 

 
Hela planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv (MB 3 kap 6 §) och rörligt friluftsliv 
(MB 4 kap 2 §). Direkt öster om planområdet finns riksintresse för naturvård enligt MB 3 kap 6 
§ samt landskapsbildsskydd. 
 
Området berörs av tre gällande detaljplaner, som vann lagakraft 1969, 1978 respektive 1988. 
Ingen av dessa har någon genomförandetid kvar. Större delen av området är planlagt som 
parkmark. I de östra delarna fanns vid framtagandet av gällande detaljplan tankar på en 
planskild korsning med järnvägen och parkmarken här skulle ge utrymme för 
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trafikanläggningar nödvändiga för förlängning av Oleborgsvägen och en planskild korsning. 
Marken i anslutning till korsningen Lyavägen-Vretvägen är i gällande plan utlagd som 
bostadsmark men är prickad vilket innebär att den ej får bebyggas. Något motiv till detta har 
inte gått att hitta i gällande detaljplan. En mycket stor del av fastigheten Kungsskogen 5 är 
även den prickad mark som inte får bebyggas. Någon förklaring till prickmarken har inte 
hittats i gällande detaljplan. I gällande detaljplan finns även en möjlighet att förlänga 
Kungsbergsvägen så att den ansluter till Vretvägen. 
 

 
Sammanställning av gällande detaljplaner. Föreslaget planområde markerat med rött. 

 
Översiktsplanen pekar ut de västra delarna av området som lämplig för bostadsbebyggelse. I 
de östra delarna finns vägförbindelser som knyter ihop Vretvägen och Oleborgsvägen med 
Lyavägen på andra sidan gamla banvallen. 
 
Strandskydd finns inte för området idag, men när en ny detaljplan tas fram återinträder det för 
ungefär halva det område som i översiktsplanen pekas ut för bostadsändamål. Strandskyddet 
kommer därför att behöva upphävas för dessa delar. Särskilt skäl för upphävandet är att 
området är väl avskilt från Örebäcken genom befintlig gata (Lyavägen). 
 

 
Utdrag ur ÖP08 samt område där strandskydd återinträder. 

 
I inriktningsdokumentet för Båstads tätort finns framtidsstrategier för bebyggelsen som säger 
att ny bebyggelse ska ske genom förtätning samt att boendeformer som saknas i tätorten ska 
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prioriteras. Det ger stöd för att i detaljplan pröva möjligheten att tillskapa fler bostäder inom 
området. Det finns inget behov av ytterligare villatomter i Båstads tätort, däremot kan en 
komplettering av radhus och lägenheter vara motiverat. Övervägande delen av de 
tillkommande tomterna bör, i enlighet med inriktningsdokumentet, möjliggöra radhus eller 
lägenheter. 
 
På fastigheten Kungsskogen 5 har tidigare en smal väg funnits som knutit ihop 
Kungsbersgsvägen med bostäderna öster om gamla järnvägen. Denna väg togs bort 2010.  
 
Kungsbergsvägen fungerar idag som smitväg, speciellt sommartid. Hastigheterna på vägen 
uppfattas som höga och gupp har gjorts på ett par platser för att sänka hastigheterna. Om 
förändringar av vägdragningen görs i samband med detaljplanearbetet måste även 
förändringens påverkan på Köpmansgatan studeras. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett beslut om att i detaljplan pröva möjligheten till förtätning bidrar till att ge fler möjlighet att 
bosätta sig i Båstad. Om bostäderna kompletterar befintligt bostadsutbud med små lättskötta 
bostäder ökar det möjligheterna att bo kvar i Båstad även för de som inte längre vill bo i en 
villa. Då planområdet ligger centralt i tätorten ökar möjligheten att tillskapandet av bostäder 
inte bidrar till ett ökat bilberoende utan till ett ekonomiskt och socialt hållbart Båstad. 
 

Verksamhet 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser av en planarkitekt och eventuellt från 
trafikingenjör mfl inom Teknik och Service. På sikt kräver det även arbetsinsatser från 
kartavdelningen samt bygglovhandläggare.  
 
Förtätning inom befintlig bebyggelse kan vara känsligt och kräver därför arbetsinsatser i form 
av en välplanerad dialog med berörda. 
 
Att inom Båstads tätort tillskapa nya bostäder som kompletterar befintligt bostadsutbud 
bidrar till att uppfylla fullmäktigemålet om att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva, bo 
och verka i. 
 

Ekonomi 
Planarbetet bör delvis finansieras av ägare till fastigheten Kungsskogen 5 i förhållande till 
plannyttan för fastighetsägaren. Detta bör regleras i planavtal. Resterande kostnad bör tas av 
ett exploateringskonto. 
 
Förtätning är ekonomiskt fördelaktigt då infrastrukturen till stor del redan är utbyggd. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband planarbetet om sådan bedöms vara nödvändig. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Behovsbedömning upprättas i samband med planarbetet. Om det i behovsbedömningen 
konstateras betydande miljöpåverkan kommer en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att 
upprättas. 
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Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
Exploateringsingenjör/Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från fastighetsägaren   
 
Samråd har skett med: 
Planchef, exploateringsingenjör, trafikingenjör, NSVA 
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Båstad kommun 
Samhällsbyggnad 
Lisa Rönnberg 

Båstad 2015-02-03 BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -04~ t.O S
onr .... /.3 .. /1..::.rJ.f.~. 
••························•••••••• 

Betr Kungsskogen 5 med adress , Båstad 

Återkommer till våra tidigare kontakter med Er beträffande avstyckning av rubricerade tomt 
till två tomter. 
Utanfor byggrätterna på tomten är marken prickad. Vad är motivet till, att utöver byggrätterna 
vi har på tomten, att övrig tomtmark skall vara prickad mark? 

Längs med Kungsbergsvägen upp till oss finns villor som ett pärlband med ett släpp före vår 
villa. Det vore enbart till en fördel ur utseendesynpunkt att det glappet fylldes ut, eller hur? 

Ett skäl till den prickade marken kan vara den väg, som vek av från , gick 
över vår tomt och vidare över järnvägen. Denna väg togs bort 2010. 

Som ett alternativ. Hur vore det att betrakta ärendet som en mindre avvikelse från planen? 
Som ett annat alternativ. I samband med att järnvägen försviru:ier och kommunen tar över 
banvallens markområde sker kanske ändring av planen. Planändringen av vår tomt skulle vi 
kanske kunna få med i samma förändrin~av planen? 

I samband med att vi byggde 2003 upptäckte kommunens tjänstemän att kommunen ägde 
mark inne på vår tomt. Det var tänkt som gatumark. Då ställdes det krav att vi skulle lösa 
detta. Vi ställde upp med lantmäteriförrättning och ersatte kommunen för marken. Allt löstes 
till det bästa för båda parter. Det blir inga problem när partema ställer upp och löser frågorna 
tillsammans. 

Vi har alla våra visioner att förändra och komma vidare. Här är en. Låt oss gemensamt 
komma fram till en lösning. Det är enbart positivt för Båstad som samhälle att skattebetalare 
vill förändra och bygga vidare. Tycker att vi är berättigade att få denna hjälp. 

Med vänlig hälsning 

clfJ 
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Båstad kommun 
Samhällsbyggnad 
Lisa Rönnberg 

Förfrågan om planändring 

Båstad 2017-04-10 

Gällande fastigheten Kungsskogen 5 med adress , Båstad 

Mot bakgrund av ändrade förhållanden gällande tågtrafiken samt det generella 
förtätningsuppdraget finns det önskemål att justera detaljplanen för fastigheten 
Kungsskogen 5. Den gällande detaljplanen syftar till bostads bebyggelse med en generell 
tomtstorlek på ca: I 000 kvm. 

Vi har för avsikt att stycka av vår tomt som i dag omfattar ca:2000 kvm. Syftet med 
avstyckningen är att genom en ny fastighetsbildning skapa ett boende för vår dotter. 

I gällande plan var intentionen att skapa en skyddszon till järnvägen samt att det var tänkt 
transportväg över densamma. Då det varken finns något servitut på vägen igenom vår 
fastighet, kvarstår då endast den prickade marken som i dag inte fyller något syfte. 

Vi har tidigare skrivit till Er med denna förfrågan 2015-02-03 och erhållit svar från Er 
2015-02-10. Med vetskapen om att Ni normalt inte prioriterar planändringar av denna typen 
ber vi Er ändå att beakta de förändrade förutsättningar som föranleder denna förändring. 

Vi ser gärna möjligheter och vinster att i samband med annan planläggning i området även 
innefatta denna fastighet. Naturligtvis är vi beredda bidraga för vår del av plankostnaderna. 

Med vänliga hälsningar 

Bifogat 
Vårt brev dat 2015-02-03 
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Datum: 2017-04-03 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000411/2017-315 

 
 

Ändring av detaljplan för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell – Ansökan 
om planbesked 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen medger att nytt förslag till detaljplan för Torekov 8:83 m fl. får upprättas 
samt att samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarens bekostnad. 
 
3. Detaljplanen inordnas med prioritet (2) i planavdelningens prioriteringslista.  
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ej behöver upprättas. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit för Torekov 8:83 m fl, Torekov Hotell. 
 

Bakgrund 
Ägarna av fastigheten Torekov 8:83 m fl. har intresse av att utveckla hotellverksamheten. För-
slaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensut-
rymme inom, en av anläggningen, redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har 
en annan utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga 
nytt finns idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de 
senaste åren, har kunnat avvändas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ur-
sprung från början av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta 
bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den nya utforningen av det 
man vill komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning ansöker fastighetsäga-
ren om planändring. 
 

Aktuellt 
Förslaget till utveckling av befintlig anläggning handlar om att komplettera med en ny byggnad 
i två våningar, innehållande fler hotellrum samt ytterligare konferenslokaler. Placeringen är 
direkt väster om restaurangen och den nya byggnaden föreslås också eventuellt sammanbygg-
gas med den befintliga delen som i dagsläget innehåller spa, restaurang och konferenslokaler. 
Förslaget förhåller sig, i skala och omfattning, till omgivande bebyggelse och bedömningen är 
att föreslagen förändring inte kommer att påverka omgivningen negativt. Hänsyn har tagits till 
viktiga siktstråk i omgivningen och inga utsiktsförhållanden påverkas för omkringliggande 
fastigheter. Tillkommande byggnadsvolym kommer inte heller att bli högre än befintlig bygg-
nad. Det handlar om utveckling av en anläggning inom redan i anspråktagen och detaljplane-
lagd mark. Samhällsbyggnad ser inget hinder för att pröva en ändring av detaljplanen utifrån 
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redovisade skisser som finns bilagda till planansökan utan förordar att en sådan prövning kan 
genomföras. 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Torekov 8:83, Torekov Hotell, inom 
Båstads kommun 
Bilaga 2. Skisser tillhörande ansökan 
 
Samråd har skett med: 
Planchef Olof Selldén 
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Båstads kommun 

Ansökan om ändring av detaljplanen för fastigheten 
Torekov 8:83 mfl ,Torekov Hotell, inom Båstads kommun 

Ägarna av fastigheten Torekov 8:83 mfl ,Torekov Partners AB, har intresse av att 
utveckla och utöka hotellverksamheten i princip enligt bifogad skiss. 

Förslaget innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konfernsutrymmen vilket 
medför en avvikelse från gällande detaljplan. 

Vi anhåller av denna anledning att Båstads kommun lämnar tillstånd att ändra 
gällande detaljplan att överenstämma med fastighetsägarens planer 

Önskan är att kunna driva plan och bygglovsprocess parallellt för att snabbare 
komma fram till ett förverklingande av projektet 

Båstad 2017-03-21 

På uppdrag av fastighetsägaren Torekov Partners AB org nr 556531-2344 

 
Ark SAR 

Bilaga: Skiss till utnyttjande av fastigheten 

 
Björe Bygg Konsult AB Strandgatan 4 269 33 Båstad 
Tel. 0431-75605 Mob. 0705- 54 26 77  
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001447/2012 – 315 
 
 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. – Beslut om planens fortsatta handläggning 
inför granskning 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med utgångspunkt från 
situationsplanen, bilaga 1.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-
05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har exploatören arbetat om förslaget där den 
stora skillnaden framförallt är antalet våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till 
detta förslag för att inte lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna.   
 

Bakgrund 
2012-10-10, § 282, beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick 
upprättas samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 
2016-05-06 då sakägare, boende, myndigheter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Totalt 
har 145 yttranden inkommit. En stor fråga under samrådet var våningsantalet. Exploatören har 
därefter sett över hur förslaget kan arbetas om för att bättre anpassa utformningen utifrån de 
synpunkter som har kommit in.  

 
Aktuellt 
I bilaga 1 presenteras strukturen på det omarbetade förslaget. Hustyp 1 består av 
flerbostadshus i tre våningar med butikslokaler i bottenvåningen som vänder sig ut mot torget. 
Taken är flacka för att hålla ner höjden på bebyggelsen. Hustyp 2 består av flerbostadshus i två 
våningar, även dessa byggnader har flacka tak. Hustyp 3 består av enbostadshus utformade 
som radhus i 2,5 plan som höjdmässigt blir ungefär lika höga som trevåningshusen med flacka 
tak.  

En sänkning av våningsantalen leder till en minskad exploatering. I redovisat förslag 
möjliggörs för totalt 46 stycken lägenheter i förhållande till ca 65 lägenheter som hade varit 
möjligt enligt samrådsförslaget. Förslaget utgör dock fortfarande ett förtätningsprojekt i 
bostadsformer som det råder brist på i Torekov.   

Under samrådet kom det även in många andra synpunkter som inte bara handlade om 
våningsantalen. Dessa aspekter behöver studeras vidare under planens fortsatta handläggning, 
men den stora frågan i det här läget är vilka volymer detaljplanen ska tillåta.  

Nästa steg i planprocessen är granskningen som går till på ungefär samma sätt som samrådet. 
Innan granskningen kan påbörjas måste dock planhandlingarna revideras. För att inte resurser 
i form av tid och pengar ska läggas på revideringar önskas ett politiskt ställningstagande 
huruvida det omarbetade förslaget stämmer överens med önskad utformning av området. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett positivt beslut leder till att detaljplanen kan revideras på ett sätt som förhåller sig till 
inkomna samrådsyttranden. Exploateringsgraden är lägre än tidigare men förslaget kan 
fortfarande vara genomförbart och utgöra ett positivt tillskott av bostadsformer det råder brist 
på i Torekov. Den lägre exploateringsgraden leder dock till en minskad budget för exploatören 
vilket kan påverka möjligheterna för utformning av de allmänna ytorna i omgivningen.  
 
Verksamhet 
Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder till 
tidsvinster för verksamheten då antalet revideringar minskar. 
 

Ekonomi 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal mellan kommunen och 
exploatören. Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder 
till minskade kostnader då antalet revideringar minskar.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14.    
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
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Datum: 2017-04-07 Till: kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000403/2017 – 315 
 
 

Kommunstyrelsens planprioritering 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Anta upprättat förslag till kommunstyrelsens planprioritering.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska prioriteras och 
framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny planprioritering med tydliga politiska 
direktiv skulle underlätta för att svara byggherrar och entreprenörer på planförfrågningar. En 
tydligare planprioritering behövs även för att använda planavdelningens resurser på ett för 
kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 
 
Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya detaljplaner. 
Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom ökat då det i kommunen har 
etablerats två nya järnvägsstationer. För att tydligare kunna förverkliga kommunens vision, 
fullmäktigemål, nämndsmål och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att 
uppdateras.  
 
Bakgrund 
Nuvarande planprioritering ger inte tydliga direktiv om vilka planer som ska prioriteras och 
framförallt vilka planer som inte ska prioriteras. En ny planprioritering med tydliga politiska 
direktiv skulle underlätta för att i ett initialt skede svara byggherrar och entreprenörer på 
planförfrågningar. En tydligare planprioritering behövs även för att använda planavdelningens 
resurser på ett för kommuninvånarna mer fördelaktigt sätt. 
 
Aktuellt 
Båstads kommun har över en längre tid haft en kontinuerlig efterfrågan på nya detaljplaner. 
Efterfrågan och behovet av strategiska dokument har dessutom ökat då det i kommunen har 
etablerats två nya järnvägsstationer. För att tydligare kunna förverkliga kommunens vision, 
fullmäktigemål, nämndsmål och översiktsplan föreslås Kommunstyrelsens planprioritering att 
uppdateras. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
För att uppnå ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle måste kommunen värna 
sin mark och prioritera i vilken ordning anspråk ska tas. Kommunens  översiktsplan visar 
planerad markanvändning, planprioriteringen är ett verktyg för att tjänstemän och politiker 
ska kunna realisera översiktsplanens intentioner i en ordning som främjar kommunens 
utveckling och invånare. 
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Verksamhet 
Kommunstyrelsens planprioritering följer den antagna visionens ledord om förebild, attraktion 
och mod, genom att prioritera hållbar samhällsutveckling. Planprioriteringen stärker 
kommunen som förebild genom att värna det sunda livet, stärker vår attraktionskraft genom 
att värna jordbruksmark, och visar kommunens mod genom att aktivt prioritera våra 
stationsområden. 
 
Fullmäktigemålen nås genom att tydligt visa vad kommunen vill och inte vill, att kommunen 
hushåller med natur och vatten, och utvecklar kommunen till att bli än mer attraktiv att leva, 
bo och verka i. 
 
Prioriteringsordningen ger kommunen möjlighet att nå samtliga nämndsmål genom att ge 
kommunal service högsta prioritet. 
 

Ekonomi 
Arbetet med Kommunstyrelsens planprioritering ryms inom budget. 
 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, planchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Kommunstyrelsens planprioritering   
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
Emma Johansson, planarkitekt 
Henrik Eliasson, planarkitekt 
Camilla Nermark, planarkitekt 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
Katarina Pelin, kommunchef 
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Datum Vårt dnr 
2017-04-04 KS 000403/2017-315 
Handläggare  

Planavdelningen genom Olof Selldén  
  

Kommunstyrelsens planprioritering 
 
En planprioritering är ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i 
kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att 
tillgodose invånarna god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden. Priorite-
ringsordningen består av tre nivåer där första prioritet består av planer och dokument av stort all-
mänt intresse, andra nivån består av planer och dokument av allmänt intresse och tredje nivån be-
står av planer och dokument av mindre allmänt intresse. Kommunstyrelsen planprioritering förtyd-
ligar även vilken typ av planer som inte ska prioriteras. 
 
Planer och dokument klassade som första prioritering  
Överordnande dokument som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse (avser 
Översiktsplanen och dokument som inarbetas i översiktsplanen). 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark av stort allmänt intresse (fler 
än 30 arbetsplatser). 
Planer som ligger i anslutning(0-800 m) till järnvägsstationer eller busshållplatser med två eller fler 
busslinjer och i huvudsak används för bostäder, kontor, handel, service eller verksamhet som är 
förenlig med bostäder. 
Planer för kommunal service (skolor, vård- och omsorgsplatser, brandstationer m.m. ). 
 
Planer och dokument klassade som andra prioritering 
Planer som omfattar en blandning av bostäder, kontor, handel eller verksamheter. 
Planer som breddar kommunens bostadsutbud, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. 
Planer som avser fler än 10 bostäder. 
Planer som bidrar till förtätning enligt framtagna inriktningsdokument. 
Planer med kommunalägd mark. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, närmre än 300 m från kollek-
tivtrafik. 
 
Planer och dokument klassade som tredje prioritering 
Planer med färre än 10 bostäder. 
Planer som säkerställer eller ger ny exploaterbar verksamhetsmark, längre än 300 m från kollektiv-
trafik. 
 
Planer som inte ska prioriteras 
Planer som anspråkstar jordbruksmark. 
Planer som syftar till ökad mängd fritidsbebyggelse. 
Planer som endast syftar till att gynna ett enstaka enskilt intresse (så kallade frimärksplaner). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till kollektivtrafik. 
Planer med längre avstånd (500m ->) till utbyggd infrastruktur (gator, VA, fiber m.m). 
Planer med längre avstånd (500m ->) till samhällsservice. 
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Datum: 2017-04-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000032/2016 – 300 (B2016-256) 
 
 

Inriktningsdokument för Grevies – Beslut om samråd 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Godkänna att Inriktningsdokument för Grevie ställs ut för samråd.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förvaltningen ska ta fram ett inriktningsdokument 
för utvecklingen av Grevie. Inriktningsdokumentets syfte är att utreda och närmare analysera 
hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan 
och bör utvecklas in i framtiden. 
 
Inriktningsdokumentet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaner och 
utvecklingsprojekt i Grevie och arbetas in i den nya översiktsplanen. Det är en del av 
kommunens verktyg för att styra utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart samhälle. Inriktningsdokumentet är ett av flera vägledande dokument och samspelar 
med dessa.   
 

Bakgrund 
2016-03-09 § 41 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Grevie ska 
upprättas.  2016-04-13 § 76 godkände kommunstyrelsen uppdragsbeskrivningen för 
inriktningsdokumentet.  
 

Aktuellt 
Ett inriktningsdokument för Grevie har arbetats fram. Arbetet har skett i dialog med berörda 
verksamhetsområden samt med allmänheten, företagare, byaråd, elever, föreningar m.fl. 
genom workshopar och framtidsmingel i Grevie. I samband med detta arbete har även en 
social konsekvensanalys av inriktningsdokumentet arbetats fram tillsammans med 
representanter från flera olika föreningar i Grevie. KSAU, KS samt KF har fått information om 
hur arbetet fortskridit under januari/februari 2017 och gavs vid dessa tillfällen möjlighet till 
att ge input. Detta arbete har lett fram till ett samrådsförslag, daterat 2017-04-07.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att planera för och på sikt möjliggöra en förtätning och utbyggnad av såväl bostäder, 
verksamheter, servicefunktioner bedöms Grevie vitaliseras. Vilket också kan innebära en 
inflyttning till Grevie som i sin tur stimulerar utökad kollektivtrafik, handel och annan 
verksamhet på orten.  

27

27



 
 

 

2 (2) 

 

Verksamhet 
Inriktningsdokumentet för Grevie följer antagen vision samt KF-mål och nämndmål. 
 
Vision: Visionens ledord förebild, attraktion, mod uppfylls genom hållbar samhällsplanering 
och inriktningsdokumentets utformning. Exempelvis värnas ”det sunda livet och en utveckling 
av kunskap, kultur och affärer” i Grevie, genom att planera för t ex förtätning och utbyggnad av 
såväl bostäder, verksamheter, servicefunktioner i Grevie kollektivtrafiknära samt med närhet 
till natur och rekreation. 
 
KF-mål: Genom att planera och på sikt möjliggöra utbyggnad för bostäder, verksameter samt 
servicefunktioner bidrar inriktningsdokumentet till att exempelvis målet ”Båstads kommun är 
attraktiv att leva, bo och verka i” uppfylls. 
 
Nämndsmål: Genom god och hållbar samhällplanering bidrar inriktningsdokumentet att 
exempelvis nämndsmålen ”50 bästa näringslivskommunerna” och ”10 bästa 
miljökommunerna” uppfylls. Målet ”50 bästa näringslovskommunerna” bl a genom att 
kommunen möjliggör för såväl etablerade som nya verksamheter att verka på orten. Målet ”10 
bästa miljökommunerna” bl a genom att kommunen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse 
och verksamheter i så kallat kollektivtrafiknära läge. 
 

Ekonomi 
Arbetet med inriktningsdokumentet finansieras i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
2016-03-09 §41. 
 
 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07. 
Bilaga 2. Social konsekvensanalys av inriktningsdokument för Grevie, 2017-04-07.    
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Kristina Bell-översiktsplanerare, Roger Larsson-
stadsarkitekt, Olof Selldén-planchef, Mårten Sällberg-miljö- och hälsoskyddsinspektör, Jan 
Bernhardsson-teknik- och servicechef, Andreas Jansson-gatu- och trafikingenjör, Jenny 
Hertsgård-parkingenjör, Fredrik Jönsson-projektingenjör, Mårten Nilsson-
exploateringsingenjör, Birgitte Dahlin-fd skolchef, Emma Pihl vård- och omsorgschef, Ingrid 
Pettersson- soc ansv socionom 
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Social konsekvensanalys
Av inriktningsdokument för Grevie
2017-04-07

Bilaga 29
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Handläggare: Camilla Nermark, Båstads kommun

Medverkande i workshop: Planarkitekt Camilla Nermark, planarkitekt Emma Johansson, 
översiktsplanerare	 ristina	Bell 	gatu‐	och	tra ikingenjör	Andreas	 ansson 	parkingenjör	 enny	
Hertsgård 	e ploateringsingenjör	Mårten	 ilsson 	ungdomsledare	 lara	 ersson 	ungdom	från	
revie	 	Ahmed	Alisaed 	ordförande	 revie	 	 an	 ran vist 	ordförande	i	vägföreningen	
revie	ga 2	 enneth	 arsson	samt	representanter	 för	byarådet	 harlotte	Olsson	och	 isa	 	
Andersson.

Kartor: Båstads kommun

Bilder:	Björn	Andersson 	Hans	 jellman 	 amilla	 ermark

Datum för workshop: 2016-12-07
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Området	kring	den	gamla	banvallen	och	lastkajen	är	idag	öde	men	anses	
ha	stor	potential	till	utveckling.	För	banvallsområdet	behövs	ett	helhets-
grepp	tas	med	tanke	på	både	utformning	och	funktion.	Tankar	som	förts	
fram	är	att	skapa	ett	så	kallat	 socialt	centrum 	där.	 latsen	skulle	kunna	
fungera	 som	 en	mötesplats	 för	 både	 inomhus	 och	 utomhusaktiviteter 	
t	e 	skapande	i	olika	former 	musik 	dans 	skateramp 	boccia 	park	med	
sittplatser 	minigolf.	basketkorg	etc	etc.	 	samband	med	planeringen	av	
området	ska	be intlig	vägstruktur	och	gång‐	och	cykelbana	ses	över.

revieparken	och	dess	aktiviteter	där	har	stor	betydelse	för	 revie.	Stål-
högavägen	(väg	105)	upplevs	som	en	barriär	och	korsningen	Timmervä-
gen/Stålhögavägen	är	otrygg.	

ntr n	till	 revie	backar	bör	ses	över.	 	dag	 inns	ingen	tydlig	entr 	till	
naturområdet.	Det	 inns	heller	ingen	anvisad	plats	att	parkera	på	om	man	
vill	besöka	området.	 n	koppling	mellan	 revieparken	och	 revie	backar	
(bakom	 A)	efterfrågas	också.

Den	tredje	delen	är	en	konsekvensanalys	av	de	förslag	som	läggs	fram	i	
inriktningsdokumentet	för	 revie.	 apitel	3	utgår	från	vilka	sociala	kon-
sekvenser	som	kan	förväntas	om	förslagen	genomförs	och	beskrivs	un-
der	aspekterna	Sammanhållen	stad 	Samspel 	Vardagsliv	och	 dentitet.

nriktningsdokumentet	utreder	och	analyserar	hur	orten 	med	utgångs-
punkt	i	historien	och	det	läge	samhället	be inner	sig	i	nu 	lämpligen	kan	
och	bör	utvecklas	i	framtiden.	 nligt	politiskt	beslut	har	arbetet	med	in-
riktningsdokumentet	 skett	 i	 nära	 samarbete	med	 revies	 invånare	 ge-
nom	olika	former	av	medborgardialog.	Den	sociala	konsekvensanalysen	
kompletterar	dialogen	 genom	att	 belysa	de	 sociala	 konsekvenserna	 av	
inriktningsdokumentets	förslag.

1.  SAMMANFATTNING

Den	sociala	konsekvensanalysen	av	inriktningsdokumentet	för	 revie	har	
tagits	 fram	i	dialog	med	 revie	 invånare	och	baseras	 i	stor	utsträckning	
på	intryck	och	diskussioner	som	framkom	under	en	 orkshop	i	 revie	7	
december	2016.

Den	 första	 delen	 av	 dokumentet	 innehåller	 sammanfattning	 och	 bak-
grundsfakta.

Den	andra	delen	innehåller	en	analys	av	förutsättningar	för	social	hållbar-
het	 i	det	offentliga	rummet	och	 förslag	till	åtgärder.	 apitel	2	utgår	 från	
iakttagelser på plats.

Be intligt	centrum	är	idag	beläget	utmed	Stålhögavägen	(väg	105).	Under	
orkshopen	framkom	bl	a	att	det	är	viktigt	att	service	i	form	av	t	e 	handel	
inns	kvar	just	där	då	många	passar	på	att	göra	sina	inköp	när	de	åker	bil	

genom Grevie. 

orsningspunkten	 Stålhögavägen	 (väg	 105)	 och	 ärnvägsgatan	 upplevs	
otrygg.	 tgärd	behövs	 för	 att	 både	 göra	korsningspunkten	 tra iksäkrare	
och	därmed	även	stärka	kopplingen	mellan	be intligt	grönområde	norr	om	
Stålhögavägen	och	naturområdet	 revie	backar.	

Det	be intliga	centrumet	kring	Bjärepunkten	behöver	därmed	förstärkas	
och	göras	mer	tryggt	för	bl	a	fotgängare	och	cyklister.

Ska	området	 kring	 torgytan	med	 rait 	 konstverk	utmed	 ärnvägsgatan	
nyttjas	och	fungera	som	en	spontan	mötesplats	behöver	platsen	göras	mer	
inbjudande.	 ärna	komplettering	med	aktiviteter	som	öppnar	upp	för	mö-
ten.	 ärnvägsgatan	 behöver	 förstärkas	 som	 centrumgata 	 och	 tydligare	
knytas	samman	med	det	be intliga	centrum	(Bjärepunkten)	och	området	
kring	 gamla 	banvallen.	 ikaså	behöver	kopplingen	mellan	 torget/ ärn-
vägsgatan	och	 grönområdet 	norr	om	torget	förstärkas	och	tydliggöras.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet	med	 inriktningsdokumentet	 är	 att	 visa	Båstads	 kommuns	 viljein-
riktning	 för	 tätortens	 utveckling	 och	 innehåller	 en	 vision	 om	 tätortens	
framtid.	Visionen	uppnås	genom	de	mål	som	formuleras	i	dokumentet	och	
som	har	förankrats	inom	den	kommunala	organisationen.

Inriktningsdokumentets mål
nriktningsdokumentets	målformuleringar	pekar	mot	en	utvecklingsrikt-
ning	som	är	långsiktigt	hållbar	‐	ur	ett	ekologiskt 	ekonomiskt	och	socialt	
perspektiv.	Förslagen	i	inriktningsdokumentet	syftar	till	att	uppfylla	ned-
anstående mål.

1. Grevie ska vara en hållbart
…genom att:
	 Utveckling	av	orten	främst	ska	ske	genom	förtätning
	 ång‐	och	cykel	ska	prioriteras	före	bilen
	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtra iknära	lägen
	 rioritera	boendeformer	som	saknas	och	efterfrågas	i	orten
	 Ortens	grönytor	ska	vara	sammanhängande 	tillföra	ekosystemtjänster	
och	främja	folkhälsa

Effekt:	 tt	minskat	behov	av	bilresor	och	förbättrade	rekreationsmöjlig-
heter	 ger	 förutsättningar	 för	 en	 bättre	 folkhälsa	 och	minskade	 utsläpp.	
Utveckling	genom	förtätning	ger	ett	mer	ekonomiskt	och	effektivt	utnytt-
jande	av	be intlig	infrastruktur	samt	värdefull	natur	och	jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
	 Det	ska	 innas	tillgängliga	bostäder	(i	olika	boendeformer)		i	orten
	 Ortens	karaktär	ska	tas	tillvara	och	utvecklas
	 De	goda	pendlingsmöjligheterna	ska	tas	till	vara
	 ommunen	ska	möjliggöra	så	att	orten	har	tillräckligt	utbud	av	han-
del 	utbildning 	service 	omsorg	och	föreningsliv	i	förhållande	till	an-
talet invånare

	 Det	ska	 innas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla
	 rbjuda	attraktiva	offentliga	miljöer

Effekt:	Antal	permanentboende	i	 revie	ökar	och	kan	kombinera	arbets-
liv 	fritid 	vardag	och	fest	på	ett	praktiskt	och	meningsfullt	sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
	 målpunkter	ska	 förtydligas	och	utvecklas	utifrån	deras	unika	karak-
tärer

	 Målpunkterna	ska	bindas	samman	på	ett	tryggt	och	säkert	sätt	för	fot-
gängare	och	cyklister

	 Skapa	 en	 sammanhängande	 och	 tillgänglig	 blå‐	 och	 grönstruktur	 i	
kombination	samt	stråk	för	rekreation	och	aktivitet	

	 Orten	ska	vara	välkomnande	för	dess	invångare	och	besökare
	 Utveckla	mötesplatser	för	alla

Effekt: revie	 kan	 fortsätta	 utvecklas	 till	 en	 karaktärsfull 	 attraktiv	 ort	
med	ett	 tydligare	centrum	med	närhet	 till	 rekreation 	natur	och	arbets-
tillfällen.	 od	 infrastruktur	och	platser	att	mötas	på	ökar	den	upplevda	
tryggheten	och	därmed	förutsättning	för	ett	jämställt	samhälle.
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Hållbar utveckling
Hållbar	utveckling	brukar	beskrivas	som	samhällets	förmåga	att	fungera	
på	 både	 kort	 och	 lång	 sikt	 ur	 ett	 ekologiskt 	 ekonomiskt	 och	 ett	 socialt	
perspektiv.	För	att	förtydliga	hållbar	utveckling	brukar	förhållandet	mel-
lan	de	tre	delarna	beskrivas	som	att	social	hållbarhet	är	målet 	ekologisk	
hållbarhet	sätter	ramarna	och	ekonomiska	hållbarheten	är	medlet	för	att	
nå	en	hållbar	utveckling.	Det	handlar	om	att	resurser	inte	överutnyttjas 	
att	produktion	av	varor	och	tjänster	fungerar	och	att	folk	har	tillräckliga	
inkomster	och	trivsamma	levnadsmiljöer.

Hållbar	utveckling	handlar	också	om	relationen	mellan	olika	delar	i	sam-
hället.	Det	betyder	att	den	enes	framgång	och	välstånd	inte	kan	bygga	på	
att	andra	människor	utnyttjas.

Social hållbarhet
Social	hållbarhet	handlar	om	att	samhällen 	byar	och	städer	ska	 fungera	
tillfredsställande	och	att	livet	är	gott	för	de	människor	som	lever	där.	Den	
sociala	hållbarheten	 inkluderar	värden	som	 jämlikhet 	 trygghet 	 integra-
tion 	demokrati 	arbetstillfällen	och	rättvisa.	Målet	är	ett	långsiktigt	stabilt	
och	dynamiskt	samhälle	där	grundläggande	mänskliga	behov	uppfylls	och	
där	alla	känner	sig	välkomna.

För	att	förtydliga	begreppet	kan	det	delas	upp	i	en	beskrivning	av	ett	sam-
hälles	välfärd	respektive	ett	samhälles	problemlösningskapacitet.	Med	väl-
färd	menas	att	människor	ska	ha	en	hygglig	standard	och	leva	i	en	trivsam	
miljö.	Dessutom	har	det	betydelse	att	fördelningen	av	standard	och	livsvill-
kor	är	någorlunda	rättvis.	Beskrivningen	av	problemlösningskapaciteten	
fokuserar	på	samhällets 	eller	individernas	gemensamma	förmåga	att	lösa	
problem	och	kon likter	som	uppstår.

Den fysiska miljöns betydelse
Social	hållbarhet	är	beroende	av	många	olika	faktorer.	 å	ett	övergripande	
plan	har	det	betydelse	hur	det	offentliga	systemet	fungerar	eller	vilken	roll	
till	e empel	näringslivet	spelar.	 å	en	mellanmänsklig	nivå	byggs	den	so-

ciala	hållbarheten	upp	av	alla	de	formella	och	informella	relationer	som	
ständigt	pågår	och	skapas.

Den	byggda	miljöns	utformning 	innehåll	och	organisation	skapar	rums-
liga	 förutsättningar	 för	många	av	dessa	 relationer.	Det	är	på	gator	och	
torg 	där	våra	vägar	korsas 	 som	möten	uppstår	och	 som	en	känsla	 av	
delaktighet	kan	in inna	sig.	Miljöns	kvaliteter	och	sammanhangen	i	sta-
den	har	stor	betydelse	 för	 i	hur	stor	utsträckning	den	bidrar	 till	 social	
hållbarhet.

För	att	belysa	miljöns	betydelse	kan	det	vara	illustrativt	att	skilja	mellan	
de	nödvändiga	 respektive	 frivilliga	aktiviteter	 som	uträttas	 i	 vardagen.	
ödvändiga	 aktiviteter	 är	 sådana	 som	behöver	 ske	 oavsett	 hur	 krång-

ligt 	trevligt 	bullrigt	eller	välstädat	det	är	i	ett	område.	Frivilliga	aktivi-
teter	däremot 	äger	rum	i	större	grad	om	den	fysiska	miljön	uppmuntrar	
till	utevistelse	och	möten.	Spontana	sociala	aktiviteter 	med	kända	eller	
okända 	har	en	större	chans	att	äga	rum	när	vägar	korsas	och	trivsamma	
platser	 inns	för	möten.

 

konomisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet	med	den	sociala	konsekvensanalysen	av	inriktningsdokumentet	för	
revie	är	att	på	ett	strukturerat	sätt	belysa	vilka	sociala	frågor	som	behö-
ver	hanteras	och	vilka	konsekvenserna	blir	 av	ett	 genomförande	av	det	
slutliga	förslaget.

Avgränsning
De	geogra iska	områden	som	har	analyserats	är	delar	av	 revie	som	hyser	
viktiga	offentliga	och	kommersiella	funktioner	och	som	har	stor	betydelse	
för	ortens	identitet
	 Be intligt	centrum	kring	Bjärepunkten
	 Grevieparken
	 amla	banvallen
	 Bebyggelse	/	torg	längs	 ärnvägsgatan
	 revie	 yrkby
vriga	delar	av	 revie	ingår	inte	i	den	sociala	konsekvensanalysen

Metod
Den	sociala	konsekvensanalysen	består	av	inventering 	analys	och	förslag 	
samt	en	avslutande	beskrivning	av	inriktningsdokumentets	sociala
konsekvenser.	 nventering	och	diskussion	om	förslag	har	tagits	fram	till-
sammans	 med	 kommunanställda 	 boende	 och	 verksamma	 i	 revie.	 n	
orkshop	har	genomförts	med	berörda	förvaltningar	samt	representan-

ter	från	 revie	byaråd 	 revie	 	samt	vägföreningen	för	att	på	plats	och	
tillsammans	svara	på	hur	de	utvalda	områdena	fungerar	idag.	 	 orksho-
pen	och	 tillsammans	med	ett	par	 fokusgrupper	har	 förslag	 till	 åtgärder	
diskuterats.	 tgärderna	utgår	från	inventeringen	och	syftar	till	att	stärka	
de	inventerade	sociala	aspekterna	eller	komma	till	rätta	med	brister.	Dessa	
analyser	och	diskussioner	har	inarbetats	i	inriktningsdokumentet	i	de	fall	
som	det	har	varit	relevant	och	överstämmande	med	målen.	 å	så	vis	har	
arbetet	med	den	sociala	konsekvensanalysen	och	arbetet	med	inriktnings-
dokumentet	kunnat	ske	parallellt	och	i	en	gemensam	process.	Slutligen	har	
sociala	konsekvenserna	av	förslagen	i	inriktningsdokumentet	analyserats.

Analysverktyg
n	social	konsekvensanalys	är	ett	sätt	att	arbeta	med	den	sociala	dimen-
sionen	i	planeringsprocessen.	Arbetet	tar	sin	utgångspunkt	i	det	analys-
verktyg	som	 öteborgs	stad	har	tagit	fram	och	som	fångar	upp	sociala	as-
pekter	i	olika	skalor.	För	att	få	en	användbar	analys	för	hela	 revies	tätort	
har	analysverktyget	modi ierats	något.	 stället	för	att	dela	upp	analysen	i	
olika	skalor 	har	ett	antal	geogra iska	fokusområden	valts	ut	för	närmare	
analys	och	diskussion.	Verktyget	utgör	ett	strukturerat	sätt	att	identi iera	
och	sortera	viktiga	sociala	aspekter	i	ett	område	eller	på	en	plats.	Aspek-
terna	brukar	delas	in	i	nedanstående	kategorier.

Sammanhållen stad
Människor	 från	 olika	 sociala	 grupper	 korsar	 varandras	 stråk	 och	 delar	
plats	och	vardag.	Olika	aktiviteter	gör	att	vi	möts	på	vår	väg	 till	bostad 	
arbete 	kultur	eller	rekreation.	Den	fysiska	kontinuiteten 	gång‐	och	cykel-
vänligheten 	skapar	förutsättningar	för	korsande	stråk	och	möten.

Samspel
Socialt	kapital	byggs	av	både	nära	kontakter	och	bekanta	främmande	och	
skapar	 en	 känsla	 av	 delaktighet.	 ärhet	 mellan	människor	 och	möjlig-
het	till	möten	är	en	förutsättning.	Tydliga	offentliga	platser	och	samlande	
stråk	 skapar	 fysiska	 förutsättningar	 för	möten.	 verblickbarhet	 och	 en	
känsla	av	trygghet	har	stor	betydelse.

Vardagsliv
ärhet	 till	 vardagsfunktioner	 och	 god	 räckvidd	 till	 fots 	 cykel	 och	med	

kollektivtra ik	skapar	förutsättningar	för	en	enklare	vardag.	Ren	luft	och	
ostörda	miljöer	för	rekreation	bidrar	till	en	bättre	folkhälsa.

Identitet
Tillhörighet	 och	 delaktighet	 tillsammans	med	 andras	 uppfattningar	 om	
området	bygger	identi ikation	med	platsen	och	stolthet	över	hemmiljön.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

TECKENFÖRKLARING:
         Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

0 250 500125
Meters

apitel	 2	 av	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 innehåller	 en	 beskrivning	
av	 förutsättningar	 för	 social	hållbarhet	på	offentliga	platser	 i	de	utvalda	
geogra iska	områdena.	För	varje	område	följer	förslag	till	åtgärder	för	att	
e empelvis	stärka	möjlighet	till	möten 	minska	segregation	och	barriärer	
samt	förenkla	för	livet	i	vardagen.	Analyserna	och	förslagen	utgör	underlag	
till	arbetet	med	inriktningsdokumentet	och	har	inarbetats	där	de	överens-
stämmer	med	mål	och	övriga	avvägningar.

apitel	2	utgår	 från	 iakttagelser	på	plats 	 framförallt	 i	 samband	med	en	
orkshop 	och	i	samtal	med	olika	fokusgrupper.

Workshop 2016-12-07

36

36



9

Samrådshandling 2017-04-07
                     Inriktningsdokument Grevie

Inventeringskarta
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Workshop
nventering 	 analys	 och	 förslag	 bygger	 främst	 på	 iakttagelser	 och	 id er	
som	uppkommit	i	samband	med	en	 orkshop	den	7	december	2016	där	
representanter	från	olika	delar	av	kommunens	verksamheter	medverkade	
samt	representanter	från	 revie	 	 revie	byaråd	samt	vägföreningen.	 
akttagelserna	har	kompletterats	med	samtal	med	representanter	från	ett	
antal	verksamheter	i	orten 	skolrådet	i	Västra	 arup	med	elever	från	 re-
vie	samt	mingel	där	allmänheten	bjudits	in.	Vid	framtidsminglet	framförde	
handikapprådet	och	pensionärsrådet	sina	tankar	och	id er.

Workshop
orkshopen	bestod	främst	av	att	grupper	vandrade	längs	utvalda		sträck-

or	(se	nedanstående	bild)	och	samtalade	om	sociala	kvaliteter	och	behov	i	
området.	 ruppernas	funderingar	längs	med	vandringen	sammanställdes	
i	kartan	där	platser	och	stråk	markerats	på	karta	på	föregående	sida.

										Trevliga	platser	/viktiga	målpunkter
										 lats	med	potential/behov	av	förändring
										Viktiga	förbindelser
										Barriärer/förbindelser	som	saknas

n	av	grupperna	vandrade	från	 revieparken	till	Timmervägen 	 ärnvägs-
gatan 	en	bit	längs	Stålhögavägen	och	tillbaka	till	 revieparken.	 n	annan	
grupp	gick	via	Timmervägen	upp	till	grönområdet	i	centrala	 revie	vidare	
längs	 	 ilssons	fastighet	vidare	mot	bostadsområdet	norr	om	 imlevä-
gen	och	tillbaka	till	 revieparken 	medan	den	tredje	gruppen	fokuserade	
på	 revie	kyrkby	och	gick	längs	väg	105	in	till	Tingsvägen	vidare	till	Mark-
nadsvägen	och	 rimmes	väg.

Frågeställningar
För	att	hålla	diskussionen	fokuserad	under	 orkshoppen	och	efterföljan-
de	samtal	formulerades	ett	antal	frågor	under	respektive	aspekt.	Frågorna	
nedan	 bidrog	 till	 analysen	 av	 områdets	 sociala	 kvaliteter	 och	 de	 behov	
som	 inns.

Sammanhållen stad
	 Hur	kan	samband	och	kopplingar	stärkas	medan	barriärer 	såväl	 fy-
siska	som	mentala 	istället	undviks	och	överbryggas

	 Finns	 det	 trygga 	 intressanta	 och	 promenadvänliga	 stråk	 och	 områ-
den

	 	vilken	utsträckning	blandas	funktioner	och	upplåtelseformer	på	ett	
sätt	som	motverkar	segregation	och	likriktning

0 250 500125
Meters

F ota gärna!   

Inventeringskarta. De heldragna linjerna i rött, blått och svart visar promenaderna 
som genomfördes under workshop 2016-12-07
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Samspel
	 Hur	kan	platser	för	möten	och	samspel	utvecklas	för	att	stötta	gemen-
samma	aktiviteter

	 Vilka	aktiviteter	utövas	på	offentliga	platser
	 Hur	används	offentliga	platser	dygnet	runt 	veckans	alla	dagar
	 rbjuder	 platsen	 överblick	 och	 orienterbarhet 	 en	 möjlighet	 att	 bli	
sedd	och	att	se	andra 	Finns	det	en	 tydlighet	mellan	privata	och	of-
fentliga	ytor

	 Bidrar	konst	och	kultur	 till	 att	 skapa	befolkade	och	omhändertagna	
stadsrum

Vardagsliv
	 Hur	fungerar	vardagslivet 	 r	det	lätt	att	uträtta	vardagliga	ärenden 	
Finns	nödvändiga	funktioner	samlade

	 Hur	är	den	fysiska	tillgängligheten 	 r	platsen	nåbar	utan	bil
	 Fungerar	området	för	olika	livssituationer
	 Främjar	miljön	ett	aktivt	vardagsliv 	Finns	det	tillgång	till	 lekplatser	
och	grönområden

	 r	området	hälsosamt 	med	bra	luftkvalitet 	låga	bullernivåer	och	hög	
tra iksäkerhet

Identitet
	 Vilken	är	områdets	speci ika	karaktär
	 Hur	kan	förutsättningar	förbättras	för	att	miljön	ska	kännas	omhän-
dertagen	och	att	bebyggelsens	historia	och	ortens	utveckling	går	att	
utläsa 	något	som	i	sin	tur	skapar	begriplighet	och	en	känsla	av	sam-
manhang   

Workshop 2016-12-07
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Befintligt centrum kring Bjäre unkten - nalys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Området	kring	Bjärepunkten	( A 	bibliotek 	bensinmack 	Bjäre	kvarn 	Ru-
tigt	och	randigt)	är	en	viktig	målpunkt	för	många	i	samhället.	Målpunkten	
skapar	ett	starkt	stråk	både	längs	med	och	tvärs	över	Stålhögavägen	/	väg	
105	från	 ärnvägsgatan.

n	gång‐	och	cykeväg	löper	längs	med	Stålhögavägen	/	väg	105	som	knyter	
ihop	centrala	 revie	med	 revie	 yrkby.

Otrygga eller osäkra platser
orsningen	 Stålhögavägen	 /	 ärnvägsgatan	 är	 en	 3‐vägskorsning	 som	 i	
verkligheten	blir	4‐vägskorsning	då	en	intern	gata	( rusåsvägen)	mellan	
Bjärepunkten	och	Bjäre	kvarn	ansluter	direkt	till	Stålhögavägen.

Bjärepunkten	och	butikerna	intill	omges	av	stora	asfalterade	ytor	där	det	
kan	upplevas	otydligt	var	man	ska	gå	eller	köra	bil.	Otydligheten	gör	att	
området	upplevs	otryggt.

Samspel
Servicen	på	platsen	medför	möjlighet	till		möten	(oplanerade)	både	med	
människor	man	känner	och	andra.

Här	 inns	möjlighet	att	både	träffa	någon	från	 revie	eller	någon	som	pas-
serar igenom Grevie och som t ex passar på att handla eller kanske tanka.

Stra 	 intill	 entr n	 till	Bjärepunkten	 inns	en	 liten	 torgyta	med	bord	och	
bänkar	som	öppnar	upp	för	spontana	möten.	Här	kan	man	sitta	ner	för	att	
t	e 	vänta	på	ta i	eller	(om	vädret	tillåter)	ta	med	sin	 ika	från	det	intillig-
gande	caf et.	 ller	 just	bara	sitta	ner	en	stund	och	ta	det	 lugnt	 ‐	kanske	
passerar	någon	som	man	känner.

G rev ie c entrum  1: 2000

0 m 50m 100m

Bjärepunkten 	
A

ärnvä
gsgat

an

Stålhögavägen	/	väg	105

indab

Mack

Bjäre	
Kvarn

Rutigt	och	
randigt,

Bjäre	 varntervinnings-
station
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Då	 två	parkeringar	är	belägna	på	vardera	sida	om	vägen	 ( rusåsvägen)	
mellan	Bjärepunkten	och	Bjäre	kvarn	leder	det	till	att	många	föredrar	att	
ta	bilen	mellan	butikerna	som	egentligen	ligger	på	kort	promenadavstånd.

Vardagsliv
Variationen	av	utbudet	bidrar	till	att	platsen	befolkas	en	stor	del	av	dygnet	
och	av	människor	i	olika	åldrar.	 å	en	liten	yta	kan	man	både	handla 	 ika 	
låna	böcker 	tanka	sin	bil 	besöka	återvinningsstationen	eller	för	den	delen	
handla	både	e empelvis	djurfoder	eller	inredningsdetaljer.

latsen	bidrar	till	att	skapa	en	mängd	olika	slags	möten	mellan	både	unga	
och	 äldre.	 Dock	 rör	 sig	mer	 äldre	 i	 området	 än	 yngre	 enligt	 input	 från	
orkshop.

Trots	att	det	 inns	goda	möjligheter	att	både	ta	sig	via	gång‐	och	cykelbana	
samt	med	buss	till	Bjärepunkten	och	intilliggande	service	väljer	många	bil.	
Förmodligen	med	anledning	av	att	ärendena	man	väljer	att	göra	(tanka	bil 	
handla	mat 	lämna	material	på	återvinningen	etc)	underlättas	av	att	ha	bil.

Identitet
latsens	identitet	är	mer	präglat	av	servicen	än	av	byggnadernas	karaktär	
och	utformning.

Många	 reviebor	 anser	 att	matbutiken	 ska	 ligga	 kvar	 längs	 Stålhögavä-
gen/väg	105.	De	hävdar	att	handeln	överlever	just	på	grund	av	läget	som	
gör	att	det	inte	bara	är	 reviebor	som	handlar	där	utan	även	de	som	passe-
rar	butikerna	och	passar	på	att	handla	e empelvis	på	väg	hem	från	jobbet.

 

Mötesplats intill entré till ICA & bibliotek Återvinningsstation

n art till B ärepunkten och B ärekvarn m

Bjäre kvarn, Rutigt & Randigt

Bensinstation
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Befintligt  centrum  kring  Bjäre unkten - Förslag och re-
kommendationer

Sammanhållen stad
För	att	ytterligare	förstärka	be intligt	centrum	med	bl	a	Bjärepunkten	be-
höver	platsen	göras	tryggare	både	att	vistas	på	samt	ta	sig	till.	 latsen	bör	
utvecklas	med	ytterligare	butiker	och	service	i	form	av	t	e 	bankomat 	apo-
tek, post etc.

För	att	tydliggöra	centrum 	rama	in	platsen	och	skapa	ett	tryggt	 rum 	före-
slås	en	ny	byggnad	stra 	norr	om	Bjärepunkten	samt	att	asfaltsytan	mellan	
Stålhögavägen	och	Bjärepunkten 	Bjäre	kvarn	m. l.	omdisponeras.

n	rondell	alternativt	ny	infart	till	centrumet	bör	anordas	för	att	göra	det	
tryggt	tra iksäkerhetsmässigt.	 	samband	med	ombyggnationen	bör	även	
trygga	övergångar	över	Stålhögavägen	från	 ärnvägsgatan	anläggas.

Samspel
tt	helhetsgrepp	behövs	för	att	styra	upp	det	otydliga	gaturummet	och	den	
stora	asfaltsytan	framför	Bjäre	 varn 	Bjärepunkten	m. l.	Både	 rusåsvä-
gen	och	Stålhögavägen	fungerar	idag	båda	som	barriärer.	 rusåsvägen	de-
lar	Bjärepunkten	och	Bjäre	 varn	och	många	upplever	det	otryggt	att	ta	sig	
till	fots	mellan	butikerna.

För	att	göra	platsen	tryggare	och	trivsammare	föreslås	att	parkeringsplat-
ser	samnyttjas	samt	att	mötesplatsen/torgytan	framför	Bjärepunkten	för-
stärks	alternativt	omlokaliseras	inom	området.

örs	platsen	 tryggare	och	 trivsammare	möjliggörs	 ler	 spontana	möten.	
ikaså	om	funktioner	(såsom	t	e 	service	 i	 form	av	post 	bibliotek	etc)	 i	
området	förstärks/utvecklas	möjliggörs	oplanerade	möten		mellan	männ-
iskor	i	alla	åldrar	man	både	känner	och	inte	känner.

KARTA

Bjärep unkten Bensin- 
station 

K op p ling Grevie backar 

Trafiksäkra korsningen 
Stålhögav, väg 10 5  /  

J ärnvägsgatan 

” R ama in”  
handelsområdet 

med ytterligare en 
byggnad för 
handel etc 

Strukturera up p  
asfaltsyta samt 
tydliggör in- och 

utfart Bjäre kvarn R andigt &   
R utigt 

Bjäre kvarn 

Flytt av K raitz  
konstverk till 

Bjärep unkten?  

  0               50             100 m  

  

Förstärk målp unkt 
som social mötesp lats, 

t ex  utveckla café  

42

42



15

Samrådshandling 2017-04-07
                     Inriktningsdokument Grevie

Vardagsliv
Vardagslivet	underlättas	när	olika	slags	service	är	samlat.	 	samband	med	
att	man	t	e 	handlar	mat	på	 A	kan	man	passa	på	att	låna	böcker	på	bib-
lioteket.

enom	 lera	butikers	generösa	öppettider	och	i	detta	fall	när	det	 inns	en	
bensinstation	inom	området	vistas	människor	här	både	på	dag	och	kväll	
(och	till	viss	del	även	nattetid).

Då	många	som	är	på	genomresa	genom	 revie	passar	på	att	uträtta	var-
dagsärenden	här	är	det	viktigt	att	även	 i	 fortsättningen	göra	det	 lätt	att	
svänga	inom .

Två	busshållplatser	är	belägna	i	anslutning	till	Bjärepunkten.	 n	på	 ärn-
vägsgatan	och	en	längs	Stålhögavägen 	cirka	60	m	respektive	180	m	från	
Bjärepunkten.	Samtal	pågår	med	Skånetra iken	om	alternativ	placering	av	
busshållplats 	för	att	göra	det	än	lättare	att	ta	sig	till	Bjärepunkten	via	kol-
lektivtra ik.

Identitet
latsen	identitet	som	centrum	kommer	att	stärkas	än	mer	om	 ler	service-
funktioner	etablerar	sig	inom	området.

dentiteten	som	mötesplats	kan	ytterligare	förstärkas	genom	att	skapa	en	
miljö	som	uppmuntrar	till	en	längre	vistelse.

Café Bjärepunkten

Bjärepunkten intill Stålhögavägen

43
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Grevieparken med omnejd - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
revieparken	är	en	stark	och	viktig	målpunkt	för	många	‐	både	för	de	som	
bor	i	samhället	men	även	för	de	som	bor	utanför	 revie.

revieparken	når	man	idag	både	via	gång‐	och	cykelväg	(längs	både	Stål-
högavägen	och	Timmervägen)	samt	bilväg.

Dock	 saknas	 tydlig	 koppling	 till	 både	 revie	backar	och	naturområdet	 i	
nordväst.	 revie	backar	kan	man	nå	på	baksidan	av	Bjärepunkten	samt	via	
en	trappa	över	staketet	längs	Stålhögavägen	mittemot	 indab.	Dock	 inns	
varken	informationstavla	om	 revie	backar	eller	anvisad	parkeringsplats	
för	varken	bilar	eller	cyklar.

Otrygga eller osäkra platser
orsningen	 Timmervägen/Stålhögavägen	 upplevs	 otrygg	 då	 sikten	 är	
skymd	och	fordon	kör	i	hög	hastighet	trots	både	hastighetsdämpande	åt-
gärder	(i	 form	av	avsmalnande	väg	sydost	om	korsningen	mot	centrum)	
och	skyltning.

Samspel
latsen	möjliggör	främst	planerade	möten	på	grund	av	t.e 	bokade	idrotts-
träningar	samt	planerade	arrangemang	men	även	spontana	möten	är	möj-
ligt	om	man	t	e 	tar	med	en	boll	och	nyttjar	gräsytorna	för	aktivitet.

Grevie 	 är	 en	 aktiv	 förening	 som	 bedriver	 både	 fotbollsskola 	 barn-
gymnastik 	bollskola 	tipspromenader	etc.	 revieparken	fungerar	som	en	
festlokal 	 antingen	med	egna	arrangemang	eller	 tillsammans	med	något	
eventföretag.	Här	arrangeras	t	e 	julsho er 	danskvällar 	radiosändningar 	
auktioner	och	bolagsstämmor.

Stålhögavägen/väg	105	som	har	en	årsmedeldygnstra ik	på	3640	fordon	
(enligt	Tra ikverket)	utgör	en	barriär	som	man	måste	ta	sig	över	om	man	
kommer	österifrån.	

Vardagsliv
	 revieparken	 förekommer	det	 aktiviteter	både	på	dag‐	 och	kvällstid.	
Det	är	 lätt	att	 ta	sig	 till	 revieparken.	Både	med	bil 	 cykel	och	 till	 fots.		
Dock	är	korsningspunkten	Stålhögavägen/väg	105	och	Timmervägen	ej	
tra iksäker.	Det	 inns	även	goda	parkeringsmöjligheter	inom	området.

Identitet
revieparken	identiferas	lätt	av	en	tydlig	entr 	stora	gräsytor	och	byggn-
der	som	signalerar	om	platsens	funktion.	 revieparken	är	en	stark	social	
mötesplats	både	för	unga	och	gamla.	För	idrottsutövare	samt	andra	ar-
rangemang	såsom	t	e 	dans 	underhållning	och	föreningsliv.

Entré till Grevieparken

Vy-Grevieparken
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G rev iep arken 1: 2000
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Grevieparken med omnejd - Förslag och rekommenda-
tioner

Sammanhållen stad
opplingar	mellan	 revieparken	och	Sinarpsdalen	samt	 revie	backar	be-
höver	tydliggöras	och	förstärkas.	 revieparken	och	 revie	 s	verksam-
het	kan	stärkas	som	målpunkt	genom	att	möjliggöra	utvidgning	av	deras	
verksamheter.

Många	fotgängare	och	cyklister	tar	sig	mellan	Timmervägen	till	Hålarps-
vägen	över	Stålhögavägen.	 orsningen	Timmervägen/Stålhögavägen	(väg	
105)	måste	ses	över	och	tra iksäkras.	Sikten	är	skymd	och	kommer	man	
från	Timmervägen	måste	man	ta	sig	ut	en	bit	ut	på	Stålhögavägen	för	att	få	
fri	sikt	norrut.	Dessutom	håller	fordon	i	regel	hög	hastighet	genom	kors-
ningen 	 speciellt	 norrifrån 	 trots	 hastighetsdämpande	 åtgärd	 söder	 om	
korsningspunkten	i	form	av		pollare	och	avsmalnande	vägbana.

Samspel
Verksamheten	som	bedrivs	inom	 revieparken	och	 revie	 	möjliggör	
möten	mellan	människor.	Under	bl	a	 orkshopen	med	den	Sociala	konse-
kvensanalysen	framkom	dock	att	t	e 	ungdomar	sällan	beger	sig	till	 re-
vieparken / Grevie GIK om de inte har planerade aktiviteter. Dvs har man 
inte	inbokade	träningstider	är	 revieparken	inget	ställe	man	 hänger 	på	
eller	vistas	på	spontant.	Därför	rekommenderas	att	komplettera	med	an-
dra aktiviter.

Under	bl	 a	 framtidsminglet	 framfördes	önskemål	om	att	 anordna	en	 in-
hängnad	 hundrastgård	 i	 anslutning	 till	 revieparken.	 Hundrastgården	
möjliggör	både	planerade	och	oplanerade	möten	mellan	både	människor	
och	djur.

Stålhögavägen	(väg	105)	fungerar	som	en	barriär	för	de	som	tar	sig	till	och	
från	 revieparken.	För	att	underlätta	för	både	fotgängare	och	cyklister	att	
ta	sig	över	Stålhögavägen	bör	korsningen	byggas	om.

	 gällande	 detaljplan	 för	 området 	 som	 omfattar	 rullstensåsen	 på	
båda	sidor	om	Stålhögavägen 	möjliggörs	en	gångbro	över	vägen.	Då	
en	gångbro	är	mycket	kostsamt	föreslås	istället	att	förstärka	kopp-
lingarna	mellan	grönområdet	öster	om	Stålhögavägen	(rullstenså-
sen)	med	Timmervägen	och	 ärnvägsgatan	och	sedan	vidare	till	e -
empelvis	 revieparken	eller	 revie	backar.

Vardagsliv
revieparken	och	 revie	 		har	besök	mest	på	kvällar	och	helger	
men	även	en	hel	del	dagtid	av	människor	i	alla	olika	åldrar	och	kön.

nom	 området	 inns	 goda	 parkeringsmöjligheter	 för	 både	 bilar	
och	bussar.	Det	är	även	lätt	att	nå	området	med	cykel	eller	till	fots.	
ärmsta	busshållplats	är	belägen	cirka	400	m	sydost	om	området.

Anordnas	 ler	aktiviteter	och	t	e 	en	inhängnad	hundrastgård	inom	
området	stimuleras	ännu	 ler	människor	att	bege	sig	till	och	vistas	
på platsen.

Identitet
revieparkens	 identitet	kan	stärkas	genom	att	 t.e 	öppna	upp	 för	
ler	 aktiviteter	 ‐	 både spontana och planerade. Grevieparken och 
revie	 	är	sedan	många	år	väl	etablerade	på	platsen.	För	att	sä-
kerställa	dess	utvidning	bör	mark	i	anslutning	planeras	som	möjligt	
explansionsområde.
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Gamla banvallen och intilliggande område - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
å	banvallen	är	det	i	dagsläget	ingen	självklar	plats	att	vistas	på.	Trots	att	
räls	är	borttagen	fungerar	den	som	en	mental	barriär	att	ta	sig	över.

Stra 	intill	banvallen	är	två	större	verksamheter	belägna 	 	 ilsson	och	
indab.	Med	andra	ord	är	arbetsplatserna	betydande	målpunkter.

ärnvägsgatan	 kopplat	med	 imlevägen	 är	 ett	 starkt	 stråk	 och	 fungerar	
som	genomfart	i	öst/västlig	riktning	genom	samhället.

Otrygga eller osäkra platser
n	gång‐	och	cykelbana	löper	mellan	 indab	och	 	 ilssons	verksamhe-
ter.	 ång‐	och	cykelbanan	kan	dock	upplevas	något	otillgänglig	och	otrygg	
då	passagen	 är	 trång	med	dålig	 överblickbarhet	 och	 lite	 kni ig	 där	den	
löper	längs	med	husväggar.

Banvallen	har	länge	fungerat	som	barriär.	 u	är	rälsen	dock	borttagen.

Före	detta	 lastkaj	 upplevs	 tråkig 	 och	 gör	 tra iksituationen	otydlig	 pga	
stora	asfalterade	ytor	som	 lyter	ihop.

Samspel
Banvallen	fungerar	fortfarande	som	en	barriär	trots	att	rälsen	är	bortta-
gen.

astkajen	och	de	asfalterade	ytorna	i	direkt	anslutning	nyttjas	emellanåt	
som	parkering	för	bilar	och	lastbilar.	Här	är	ingen	självklar	plats	att	vistas	
på såvida man inte jobbar	på	 indab	eller	 	 ilsson.

Vardagsliv
Stra 	 intill	 banvallen	 är	 två	 större	 arbetsgivare	 verksamma 	 	 ilsson	
och	 indab.

G rev ie banv all 1: 2000
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Det	är	lätt	att	ta	sig	till	arbetsplatserna	via	både	kollektivtra ik 	gång	och	
cykel	samt	bil.	 n	busshållplats	 inns	på	 ärnvägsgatan	i	anslutning	till	 in-
dabs	verksamhet.

Timmervägen 	som	 delar 	 	 ilssons	verksamhet	upplevs	otrygg	bl	a	på	
grund	av	att	truckar	kör	tvärs	över	Timmervägen	under	arbetstid.

n		busshållplats	är	belägen	stra 	intill	 indab	vilket	gör	att	det	är	lätt	att	
t	e 	arbetspendla	till	både	 	 ilsson	och	 indab	eller	ta	sig	till	sin	bostad	
i	närområdet.

Identitet
ärnvägsstationen	och	 revie	som	stationssamhälle	har	länge	präglat	or-
ten.	 umera	är	järnvägsstationen	riven	och	rälsen	borttagen.	 ndast	last-
kajen	 inns	kvar.	Den	grusade	banvallen	/	marken	vittnar	om	var	rälsen	
löpt.	Trots	att	varken	järnväg	eller	stationsbyggnader	 inns	kvar	präglas	
platsen av dess historia.

latsen	väster	om	banvallen	präglas	i	dagsläget	av	arbetsgivarna	 indab	
och NP Nilssons verksamheter. Gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilsson

Vy från Järnvägsgatan mot  f.d. lastkajGrefvie station, 1925
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Gamla banvallen och intilliggande område - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
Före	detta	 järnvägsområdet	 är	 ett	 relativt	 stort	område	och	platsen	har	
stor	potential	att	kunna	utvecklas	till	något	helt	nytt	som	gynnar	hela	or-
ten.

latsen	 föreslås	omvandlas	 till	 ett	 så	 kallat	 socialt	 centrum	och	 fungera	
som	ett	nav	för	att	knyta	samman	både	intilliggande	rekreationsområden 	
målpunkter	 och	 dessutom	 förstärka	 ett	 centrum.	 Tra iksituationen	 för	
både	fotgängare 	cyklister	och	även	bilister	bör	studeras	för	att	göra	tryg-
gare.

å	banvallen	föreslås	att	en	gång‐	och	cykelbana	(samt	delvis	ridled)	an-
läggs.	Det	är	viktigt	att	den	nya	gång‐	och	cykelbanan	knyter	samman	med	
be intlig	gång	‐	och	cykelbana	mellan	 	 ilssons	och	 indabs	verksam-

N P  N ilsson AB

L indab

Trygga /  förstärk 
befintlig gång- och 

cykelbana

Framtida rondell

Trafiksäkra gata 
mellan N P  N ilssons 

verksamheter

Gång- och 
cykelbana

N P  N ilsson AB

” Socialt 
centrum”

Gång- och cykelbana 
( delvis ridled)  p å f. d.  

banvall

0                 50               100 m

het.	 	dagsläget	bedriver	 	 ils-
son	sin	verksamhet	på	båda	sidor	
om	 Timmervägen.	 atan	 tra ike-
ras	 frekvent	 av	 både	 truckar	 och	
lastbilar.	 Tra iksituationen	 måste	
ses	 över.	 Förslagsvis	 stängs	 Tim-
mervägen	 för	 genomfart	 av	 både	
privatbilar 	fotgängare	och	cyklis-
ter.	 stället	förstärks	gång‐	och	cy-
kelbanan	mellan	 	 ilsson	och	 indabs	verksamheter	samt	 ärnvägsga-
tan	som	en	alternativ	väg.	Bilister	bör	istället	hänvisas	till	 ärnvägsgatan	
alt	Böskedalsvägen	och	Tranvägen	för	genomfart.

Tra iksituationen	för	den	nu	 kni iga 	 ärnvägsgatan	/	 imlevägen	bör	
ses	över.	Förslagsvis	ses	infrastrukturen	över	när	planering	av	området	
mellan	 imlevägen	och	banvallen	sker.	
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latsen	har	stor	potential	som	både	mötesplats	samt	som	ett	nav	för	att	
knyta	ihop	olika	målpunkter 	t.e 	kopplingen	till	Sinarpsdalen.

Samspel
latsen	i	anslutning	till	 före	detta	banvall	samt	lastkaj	har	stor	potential		
att	bli	en	helt	ny	mötesplats	samt	fungera	som	ett	nav	för	att	knyta	ihop	
olika	målpunkter.	 är	banvallen	ej	utgör	en	barriär	skapas	möjlighet	 till	
kopplingar	mellan	t	e 	rekreationsområdena	Sinarpsdalen 	Böske 	 revie	
backar	och	övriga	grönområden	samt	även	en	koppling	till	centrum.

Förslagsvis		anordnas	ett	aktivitetshus	för	skapande	aktivieter 	såsom	t	e 	
konst 	musik 	dans	och	kanske	ett	caf .	 	anslutning	till	aktivitetshuset	före-
slås	även	en	park/grönyta	med	sittplatser.	 ventuellt	kan	 rait 	konsverk	
lyttas	hit.	 rönytan	kan	även	inrymma	plats	för	t	e 	stadsodling	(likt	den	i	
Båstad) 	bocciabana 	skateramp	eller	andra	aktiviteter.	Aktivitetshuset	och	
intilliggande	grön‐	och	 rekreationsområde	skulle	kunna	 fungera	 som	en	
mötesplats	för	människor	i	alla	olika	åldrar 	kön	och	etnisk	tillhörighet.

Det	nya	sociala	centrumet	i	anslutning	till	be intliga	rekreationsområden	
uppmuntrar	till	fysisk	aktivitet	vilket	främjar	folkhälsan.

latsen	möjliggör	 både	 planerade	 och	 oplanerade	möten	mellan	männ-
iskor.

Vardagsliv
Olika	slags	aktiviteter	i	och	i	anslutning	till	det	sociala	centrumet	gör	att	
platsen	besöks	veckans	alla	dagar	samt	både	dag	och	kvällstid.

	anslutning	till	gång‐	och	cykelbanan	bör	en	parkeringsplats	anordnas	för	
de	som	bor	en	bit	från	 revie	och	t e 	vill	kunna	vandra	till	Sinarpsdalen.	
å	 ärnvägsgatan 	mitt	emot	 indab 	 inns	en	busshållplats	vilket	möjliggör	
att	man	lätt	kan	ta	sig	till	och	från	platsen	via	kollektivtra ik.

Identitet
Trots	att	både	räls	och	 järnvägsbyggnader	numera	är	borttagna	präglas	
platsen	av	dess	historia.	 	anslutning	till	det	nya	sociala	centrumet	föreslås	
att	en	skylt	sätts	upp	som	berättar	om	platsen	historia.

latsen	 har	 stor	 potential	 till	 att	 skapa	 en	 ny	 identitet	 som	 ett	 socialt	
centrum	där	människor	kan	mötas.	Förslagsvis	anordnas	ett	aktivitetshus	
för	skapande	aktivieter 	såsom	t	e 	konst 	musik 	dans	och	kanske	ett	caf .	

Aktivitetshuset	och	intilliggande	grön‐	och	rekreationsområde	skulle	ock-
så	kunna	fungera	som	en	mötesplats	för	människor	i	alla	olika	åldrar 	kön.
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
ärnvägsgatan	är	ett	starkt	stråk	som	bl	a	knyter	an	till	målpunkterna	Bjä-
repunkten	och	ett	 lertal	arbetsgivare.	 ängs	med	 ärnvägsgatan	 inns 	för-
utom	 lera	arbetsgivare 	pi eria 	cykelreparatör	samt	en	mindre	torgyta	
utsmyckat	med	 rait 	konstverk.

Otrygga eller osäkra platser
ångslingan	i	grönområdet	är	ej	belyst	vilket	kan	skapa	otrygghet.	 ängs	
ärnvägsgatan	 inns	 ingen	 separerad	cykelväg	utan	 cykling	 sker	på	gata.	
Dock	upplever	många	 reviebor	det	acceptbelt	på	grund	av	gatans	bredd	
och	den	förhållandevis	ringa	tra iken.

Samspel
Den	lilla	torgytan	med	 rait 	öppnar	upp	för	spontanta	möten	eller	möj-
lighet	att	slå	sig	ner	och	iaktta	förbipasserande.	Dessvärre	är	konstverket	
förfallet	och	behöver	rustas	upp.	 latsen	upplevs	inte	inbjudande	att	vis-
tas	på.	 n	parkeringsplats	 inns	i	direkt	anslutning	till	både	torgytan	och	
ärnvägsgatan.	 arkeringen	används	för	intilliggande	verksamhet	samt av 
personer	som	besöker	pi erian.	

ängs	 ärnvägsgatan	 förekommer	både	planerade	och	oplanderade	akti-
viteter	på	dag	och	kvällstid.	 tt	 lertal	arbetsplatser	( ranpunkten 	 i -
eria 	Sandbäckens	rör 	 indab 	cykelreparation)	 inns	längs	 ärnvägsgatan	

och dessutom en pi eria	som	är	både	kvälls‐	och	helgöppen.

Via	en	gång‐	och	cykelväg	nordost	om	Sandbäckens	rör	når	man	grönom-
rådet	i	norr 	se	kartbild.	 rönytan	kan	även	nås	norrifrån	via	små	passa-
ger	mellan	villatomterna.	 assagerna	kan	upplevas	privata	och	är	inte	helt	
självklara	att	ta	sig	till	eller	genom.

Kraitz konstverk
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G rev ie j v g g,  1: 2000

0 m 50m 100m

Bjärepunkten
A

ärnv
ägsg

atan
Torg

Stålhögavägen	/	väg	105 indab

i eria

ångslinga ej	
elbelyst

Lekplats indab

Kranpunkten

Sandbäckens	
rör

53

53



26

rönområdet	utgörs	av	en	8‐10	m	hög	rullstensås.	 	 anslutning	 till	
grönområdet	 inns	även	en	lekplats	som	är	välbesökt.	 rönområdet	
i	 sin	 helhet	med	 gångslinga	 och	 lekplats	möjliggör	 rekreation	 och	
spontana	möten.	Dock	kan	höjdskillnaderna	inom	området	vara	ut-
manande	för	människor	med	gångsvårigheter.

Vardagsliv
ängs	 ärnvägsgatan	 inns	ett	 lertal	arbetsplatser	och	man	når	även	
grönområdet	 i	 norr.	 Arbetsplatserna 	 grönområdet	 och	 servicen	 i	
form	av	både	cykelreparatör	och	pi eria	når	man	både	via	bil 	buss 	
gång	och	cykel.

Området	främjar	ett	aktivt	vardagsliv	då	både	arbetsplatser 	grönom-
råde	med	lekplats	samt	service	i	form	av	både	cykelreparatör	och	pi -
eria	är	nåbara	till	fots	och	med	cykel.

nligt	 Tra ikverkets	 tra ikräkning	 har	 ärnvägsgatan	 en	 årsmedel-
dygnstra ik	( DT)	om	900	fordon.

Identitet
Förr	låg	centrum	längs	 ärnvägsgatan 	intill	 torget 	och	 rait 	konst-
verk.	Där	var	både	bank	och	kommunhus	beläget.	Trots	att	både	bank	
och	kommunhus	numera	är	borta	känns	 ärnvägsgatan	som	en	cen-
trumgata	vilket	kan	bero	på	närheten	till	Bjärepunkten	och	servicen	
strax intill.

Gångslinga i grönområdet norr om ”Torg”
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Verksamhet, Sandbäckens rör

Verksamhet, Lindab Lekplats, Nordost om ”Torg”
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Bebyggelse och område längs Järnvägsgatan - Förslag 
och rekommendationer

Sammanhållen stad
ärnvägsgatan	föreslås	förstärkas	och	utvecklas	till	ett	ännu	starkare	stråk	
och	knyta	ihop	den	be intliga	starka	målpunkten	Bjärepunkten	samt	den	
nya	 	 målpunkten	 Socialt	 centrum.	 ntill	 och	 längs	 detta	 stråk	 bedrivs	 i	
dagsläget	 lera	olika	slags	verksamheter 	i	form	av	t	e 	handel 	kontor	och	
tillverkning 	vilket	genererar	ett	naturligt	 löde	av	människor.	Mångfalden	
i	olika	slags	aktiviteter	stimulerar	och	möjliggör	aktiviteter	längs	stråket	
både	dag‐	och	kvällstid	vilket	också	leder	till	att	platserna	upplevs	trygga.

	grönområdet	på	rullstensåsen	samt	på	 lekplatsen	norr	om	 ärnvägsga-
tan	 vistas	 en	 hel	 del	människor	 i	 olika	 åldrar.	 rönområdet	 är	 en	 oas 	
insprängd	bland	både	villabebyggelse	samt	 lerbostadshus.	Dock	kan	det	
upplevas	 svårtillgängligt	 och	oklart	 hur	man	 ska	 ta	 sig	 till	 grönområdet	
både	med	tanke	på	betydande	nivåskillnader	samt	otydlighet	mellan	pri-
vat	och	offentlig	mark.	 rönområdet	bör	knyta	ihop	med	andra	stråk	(t	e 	
ärnvägsgatan 	Timmervägen)	och	tydliggöras	mer	med	hjälp	av	t	e 	skylt-
ning	och	eventuellt	mer	belysning.

Samspel
ängs	 ärnvägsgatan	föreslås	bebyggelse	i	form	av	både	handel 	kontor	och	
bostäder	‐	vilket	 lera	av	de	gällande	detaljplanerna	redan	möjliggör.

enom	att	möjliggöra	 en	blandning	 	 av	 olika	 funktioner	 längs	 och	 i	 an-
slutning	till	 ärnvägsgatan	kommer	möten	mellan	människor	att	ske	både	
oplanerat	och	planerat	under	veckans	alla	dagar	både	dag‐	och	kvällstid.

För	att	göra	 ärnvägsgatan	trevligare	och	tryggare	föreslås	hastighetsdäm-
pande	 åtgärder	 i	 form	av	 t	 e 	 planteringslådor 	 pollare	 samt	 en	 separat	
gång‐	och	cykelväg.	

	dagsläget	 inns	ett	mindre	torg	i	anslutning	till	 ärnvägsgatan.	Torget	är	

utsmyckat	med	ett	konstverk	av	 rait 	men	är	 i	behov	av	 renovering.	
ntill	 inns	även	några	bänkar.	 onstverket	föreslås	 lyttas	och	torgytan	
omdiponeras.	 tt	helhetsgrepp	bör	tas	över	torgytan 	parkeringen	samt	
de	intilliggande	verksamheterna	för	att	ge	platsen	mer	centrumkaraktär.

Vardagsliv
Området	i	anslutning	och	längs	med	 ärnvägsgatan	har	stor	potential	att	
utvecklas	 till	ett	centrum	och	centrumgata	med	olika	 funktioner	vilket	
underlättar	 de	 vardagliga	 ärendena.	 De	 korta	 avstånden	 inom	 revie	
samhälle	samt	närhet	till	busshållplats	gör	att	centrum	är	lätt	att	nå	både	
till	fots 	cykel	samt	via	kollektivtra ik.	För	 ärnvägsgatan	föreslås	hastig-
hetsdämpande	åtgärder	vilket	medför	mindre	buller	och	högre	tra iksä-
kerhet.	 ärheten	 till	 de	 stora	 rekreationsområdena	Sinarpsdalen	 samt	
revie	backar	och	även	grönområdet	med	lekplats	norr	om	 ärnvägsga-
tan	främjar	ett	hälsosamt	och	aktivt	liv.

Identitet
De	föreslagna	åtgärderna	avseende	bl	a	bebyggelse	längs	 ärnvägsgatan	
kommer	att	resultera	i	att	 ärnvägsgatans	 gamla 	identitet	kommer	att	
återskapas	‐	dvs	 ärnvägsgatan	kommer	att	bli	en	 centrumgata 	med	liv	
och rörelse.
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Grevie kyrkby - Analys
revie	 yrkby	inkluderas	i	 nriktningsdokumentet	för	 revie	bl	a	med	an-
ledning	av	att	man	i	 revie	 yrkby	 inner	service	som	inte	 inns	i	 revie	
samhälle	och	vise	versa.	Med	andra	ord	kompletterar	 revie	samhälle	och	
revie	 yrkby	varandra	och	blir	starka	i	sin	samverkan.

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
	 revie	 yrkby	 inns	 lera	viktiga	målpunkter.	Där	 inns	bl	a	montessori-
förskolan	 pplet 	F‐6	skolan	Asken 	vård‐	och	omsorgsboendet	Almgården.	
Dessutom	har	både	scoutkåren	och	församlingshemmet	aktiviteter	i	kyrk-
byn.

Väg	105	med	gång‐	och	cykelbana	är	ett	starkt	stråk	som	löper	längs	/	ige-
nom	kyrkbyn.

Otrygga eller osäkra platser
Själva	 revie	 yrkby	uppfattas	som	en	trygg	plats	medans	väg	105	uppfat-
tas	som	en	barriär	där	hastighetsbegränsning	inte	hålls	och	som	dessutom	
tra ikeras	mycket	(speciellt	sommartid).	 orsningarna	 rimmes	väg/väg	
105	och	Marknadsvägen/väg	105	är	 otrygga	med	anledning	 av	 sikt	 och	
tra ikförhållandena.	 orsningen	 rimmesväg/väg	 105	 är	 dåligt	 utmärkt	
och	 mörk	 vintertid.	 orsningen	 Marknadsvägen/väg	 105	 saknar	 över-
gångsställe	från	busshållplats	öster	om	väg	105.

ven	korsningen	 rimmes	väg	/	Marknadsvägen	uppfattas	otrygg	bl	a	på	
grund	av	att	korsningen	är	otydlig	och	upplevs	som	en	stor	asfaltsplan.

Samspel
	 revie	 yrkby	sker	en	hel	del	planerade	möte	i	samband	med	t	e 	vistelse	
på	förskola 	skola 	vård‐	och	omsorgsboende	(samt	dess	dagverksamhet).	
Dessutom	i	samband	med	församlingshemmets	och	scoutföreningens	akti-
viteter.	Oplanerade	möten	kan	ske	i	samband	med	att	man	t	e 	tar	sig	från	
busshållplats	till	skola	eller	församlingshem	och	träffar	någon	 på	vägen .

G rev ie kyrkby 1: 4 000
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Med	anledning	av	att	fastigheten	 revie	28 1	är	helt	 lackt 	inte	innehåller	
någon	träddunge	eller	liknande	och	dessutom	inte	är	bebyggt	ännu	 inns	
det inget som ramar in gaturummen.

Bebyggelsen	närmast	kyrkan	präglas	av	småskalighet	och	bykänsla.

Väg	105 	som	tra ikeras	mycket	(speciellt	sommartid) 	uppfattas	som	en	
barriär	där	hastighetsbegränsningar	dessutom	inte	hålls.

Vardagsliv
Bor	man	inte	i	 revie	kyrkby	be inner	man	sig	där	mest	på	dagtid	eller	de	
kvällar	det	är	aktiviteter	i	scoutföreningens	lokal	eller	i	församlingshem-
met.

revie	 yrkby	har	inte	service	i	form	av	t	e 	mataffär 	post	vilket	leder	till	
att	vill	man	utföra	den	typ	av	vardagliga	ärenden	måste	man	bege	sig	till	
antingen	 revie	samhälle	alternativt	Förslöv.

Identitet
revie	 yrkby	präglas	av	småskalighet	och	en	bykänsla.

Vid	 orkshopen	 påtalar	 lera	 reviebor	 att	 de	 inte	 upplever	 att	 revie	
yrkby	hör	ihop	med	 revie	samhälle	utan	är	två	separata	samhällen.

Almgådens vård- och omsorgsboende

Montessoriskolan, Asken

Grevie 28:1 i förgrund och Grevie Kyrka i bakgrund
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Grevie kyrkby - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
Målpunkterna	 i	 revie	 yrkby	kan	 förstärkas	genom	att	 t	 e 	 säkerställa	
en	utbyggnadsmöjlighet	för	både	vård‐	och	omsorgsboende 	förskola	och	
skola.	Viss	utbyggnad	är	möjlig	inom	respektive	fastighet	och	verksamhet	
men	i	nästa	led	krävs	att	ny	intilliggande	mark	tas	i	anspråk.

	dagsläget	förbinds	 revie	samhälle	med	 revie	kyrkby	med	väg	105	och	
en	gång‐	och	cykelväg.	 ång‐	och	cykelvägen	är	i	bra	skick	men	är	inte	be-
lyst	vilket	den	borde	vara	för	att	göra	sträckan	tryggare.

orsningspunkterna	 rimmesväg/väg	105	samt	Marknadsvägen/väg	105	
bör	 ses	 över	 och	 göras	 tra iksäkrare.	 Speciellt	 korsningspunkten	Mark-
nadsvägen/väg	105	där	det	idag	 inns	en	busshållplats.	 tt	övergångsställe	
bör	anordnas	över	väg	105	för	de	som	både	bor	i	 revie	kyrkby	eller	t	e 	
besöker	skola 	vård‐	och	omsorgsboende	eller	scoutverksamhet.

n	detaljplan	för	fastigheten	 revie	28 1	är	framtagen	men	området	är	ej	
utbyggt	ännu.	Detaljplanen	möjliggör	både	bostäder	samt	handel	alterna-
tivt	icke	störande	verksamhet	samt	även	gång‐	och	cykelbana	längs	Mark-
nadsvägen.	Den		dag	området	byggs	ut	kommer	 revie	samhälle	och	 revie	
kyrkby	att	knytas	ihop	på	ett	tydligare	sätt.

Samspel
För	att	 förstärka	de	be intliga	målpunkterna	 i	 revie	kyrkby	och	möjlig-
göra	 ler	både	planerade	och	oplanerade	möten	krävs	att	 revie	kyrkby	
utvecklas	och	på	ett	tydligare	sätt	kopplas	samman	med	 revie	samhälle.	
Det	kommer	att	ske	bl	a	när	fastigheten	 revie	28 1	bebyggs.	 orsnings-
punktena	 rimmesväg 	 Marknadsvägen/väg	 105	 utgör	 idag	 en	 barriär	
som	måste	göras	tryggare	genom	att	tra iksäkra	korsningspunkterna.

Almgården 

Trafiksäkra korsning, 
belysning 

Grevie 28:1 

Belysning längs gång- 
och cykelbana 

Trafiksäkra korsning, 

Bjäre scouter 
Förskola 

Församlingshem 

Trafiksäkra korsning, 
övergångsställe 

Trafiksäkra  
korsning 

Skola 

Församlingshem

Trafiksäkra korsning, 
övergångsställe

Teckenförklaring 
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 Planerad gång- och cykelbana/ 
 rekreationsstråk 
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Vardagsliv
För	ett	fungerande	vardagsliv	är	man	som	boende	i	 revie	kyrkby	i	dagslä-
get	beroende	av	service	i	 revie	samhälle	alternativt	i	Förslöv.

	 revie	kyrkby	är	kollektivtra iken	god	och	det	är	även	möjligt	att	cykla	
till	både	 revie	samhälle	och	Förslöv.	Dock	 inns	en	mental	barriär	vilket	
leder	 till	 att	många	 väljer	 bil	 som	 färdmedel.	Anordnas	belysning	 längs	
gång‐		cykelbanan	utmed	väg	105	kommer	den	att	upplevas	tryggare	och	
därmed	förmodligen	nyttjas	mer.

ågon	anlagd	lekplats	 inns	i	dagsläget	inte	i	 revie	‐	förutom	de	i	anslut-
ning	till		förskola	och	skola	som	drivs	av	Båstad	Montessori.	Detaljplanen	
för	fastigheten	 revie	28 1	möjliggör	både	bostäder	samt	nya	funktioner	
såsom	handel	och	icke	störande	verksamhet	samt	lekplats.	 n	utbyggnad	
i	 enlighet	med	detaljplanen	 leder	 i	 sin	 tur	 till	 att	 vardagliga	ärenden	är	
möjliga	att	uträtta	i	kyrkbyn	och	att	folkhälsan	främjas	genom	närhet	till	
lek och rekreation.

Identitet
revie	kyrkby	präglas	av	en	bykänsla	‐	 	vilken	är	möjlig	att	bevara	trots	
utbyggnad	av	kyrkbyn.

orsning arknadsvägen väg  vid busshållplats som öreslås trafiksäkras
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3.  DEL 3: KONSEKVENSER

Del	3	av	den	sociala	konsekvensanalysen	innehåller	beskrivningar	av	de	
sociala	konsekvenser	som	kan	förväntas	om	förslagen	i	inriktningsdoku-
mentet	 genomförs.	 Beskrivningen	 delas	 in	 i	 aspekterna	 Sammanhållen	
stad 	Samspel 	Vardagsliv	och	 dentitet.	Del	3	utgår	från	de	förslag	som	for-
muleras	i	inriktningsdokument	för	 revie.

Järnvägsgatan i Grevie har stor potential  att återigen bli en centrumgata med  både bostäder, 
handel och centrumverksamheter vilket leder till liv och rörelse dygnet runt alla veckans dagar 

Ett så kallat Socialt centrum med ett aktivitetshus och park etc som uppmuntrar till spontana 
möten och fritidsaktiviteter föreslås i anslutning till f.d banvall och lastkaj i Grevie 

revie parken och revie  har stor potential att utvecklas till  en mötesplats ör er männ-
iskor i alla olika åldrar
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Sammanhållen stad - konsekvenser
	en	sammanhållen	stad	 inns	goda	förutsättningar	för	att	människor	från	
olika	sociala	grupper	och	med	olika	ärenden	ser	varandra	och	möts	i	det	
vardagliga	livet.	Den	fysiska	miljön	hjälper	till	att	motverka	segregation 	
överbrygga	barriärer 	stärka	stråk	och	skapa	rumsliga	sammanhang.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Boendeformer som saknas och efterfrågas ska prioriteras
Målen	innebär	 ler	kompletterande	boendeformer	och	ökar	variationen	i	
upplåtelseformerna 	vilket	kan	öka	möjligheten	för	människor	med	olika	
bakgrund	att	mötas	i	sin	bostadsmiljö.	Målet	kan	förbättra	möjligheten	för	
dem	som	idag	har	svårast	att	få	tag	på	bostad 	som	unga	och	människor	
med låga inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet	skapar	förutsättningar	för	nya	befolkade	stråk	och	kan	minska	ef-
fekten	av	be intliga	barriärer.

Tillräckligt utbud lokalt av handel och service
Målet	gör	att	människor	med	olika	ärenden	möts.

Knutpunkter binds samman
Målet	leder	till	att	be intliga	stråk	stärks	och	nya	kan	skapas.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur
Målet	stärker	de	rekreativa	stråken 	vilka	korsar	och	kombineras	med	an-
dra	stråk	och	skapar	förutsättningar	för	människor	med	olika	ärenden	att	
mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönstråk
Förslaget	 om	 förstärkt 	 sammanhängande	 grönstråk	 som	 knyter	 ihop	
både	Sinarpsdalen	och	 revie	backar	tillsammans	med	 revieparken	samt	
ett	 nytt	 så	 kallat	 socialt	 centrum	 underlättar	 för	 människor	 med	 olika	
ärenden	att	mötas.	Stråken	kan	fungera	både	för	rekreation	och	för	daglig	
pendling	till	och	från	e empelvis	arbetsplatser	och	aktiviteter.

Barriär
Stålhögavägen/	väg	105	riskerar	att	bli	en	allt	mer	besvärlig	barriär	i	och	
med	att	områdena	runt	omkring	föreslås	utvecklas	och	förtätas	vilket	ock-
så	kan	medföra	mer	 tra ik.	För	att	 förbättra	säkerheten	kan	hastigheter	
på	bilarna	längs	vägen	behöva	sänkas	samtidigt	som	trygga	passager	för	
fotgängare	behöver	anläggas	vid	 lera	korsningspunkter.

Gång och cykel
Förslaget	att	utveckla	cykelstråk	 längs	 ärnvägsgatan	och	Stålhögavägen		
samt	anlägga	nytt	cykelstråk	längs	före	detta	banvallen	både	mot	Båstad	
och	Förslöv	förbättrar	viktiga	kopplingar	både	i	orten	samt	med	intillig-
gande orter.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns	förutsättningar	att	främja	möten	är	beroende	av	tydliga	och	
välkomnande	offentliga	platser	 i	 anslutning	 till	de	 stråk	 som	människor	
rör	sig	längs.	För	att	platsen	ska	kännas	trygg	är	det	viktigt	med	god	över-
blickbarhet	och	orienterbarhet.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning.
Målet	innebär	en	ökad	koncentration	av	människor 	vilket	i	sig	ökar	möj-
ligheten	för	spontana	möten.	Förtätning	kan	också	hjälpa	till	att	förtydliga	
uppdelningen	mellan	privata	ytor	och	offentliga	platser	och	stärka	platser	
för	möten.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet	innebär	tydligare	stråk	för	fotgängare 	vilket	ger	goda	förutsättning-
ar	för	befolkade	platser	i	anslutning	till	stråken.	 ya	platser	för	möten	bör	
planeras	där	folk	rör	sig.

Knutpunkter binds samman
Målet	kan	stärka	platser	där	stråk	möts 	dit	kollektivtra ik	anländer 	där	
cyklar	parkeras	och	skapa	nya	möjligheter	till	möten.

Tätorten ska vara välkomnande
Utveckla mötesplatser för alla
Målet	stärker	ambitionen	att	skapa	mötesplatser	som	är	tydligt	offentliga	
och	som	kan	användas	på	många	olika	sätt	av	olika	människor.

Förslagens sociala konsekvenser
Social mötesplats, utveckling av området kring Grevieparken
Förslagen	att	både	utveckla	området	kring	 revieparken	samt	anordna	
ett	 nytt	 så	 kallat	 Socialt	 centrum	 i	 anslutning	 till	 före	 detta	 banvallen	
och	utveckla	de	rekreativa	kvaliteterna	i	områdena	ökar	möjligheten	för	
människor	med	olika	intressen	att	mötas.

ven	möjligheten	till	spontana	aktiviteter 	utanför	idrottsföreningarnas	
regi 	ökar 	vilket	också	bidrar	till	bättre	förutsättning	för	integration	när	
tröskeln	att	vara	med	och	delta	sänks.

Förslaget	 ökar	 möjligheten	 att	 samutnyttja	 marken	 kring	 gamla	 ban-
vallen 	vilket	kan	leda	till	en	intensivare	användning	och	mer	aktivitet	i	
centrum.

Grön- och blåstruktur
Förslaget att utveckla grönstråk	både	i	öst/västlig	och	nord/sydlig	rikt-
ning	 i	 revie	möjliggör	spontana	möten	och	 främjar	även	ett	aktivt	 liv	
som	påverkar	folkhälsan	positivt.

Bjärepunkten och Järnvägsgatan
Förslaget	att	förstärka	och	utveckla	Bjärepunkten	och	 ärnvägsgatan	som	
centrum	bidrar	till	att	skapa	attraktiva	rum	för	vistelse.	De	ökar	förut-
sättningarna	 för	människor	att	mötas 	både	planerat	och	spontant	och	
ökar	sannolikheten	att	träffa	personer	som	man	inte	redan	känner.

Förtätning
Förslaget	att	blanda	bostäder	med	t	e 	centrumverksamhet	och	t.e 	skola	
ger	goda	förutsättningar	för	integration	och	kan	bidra	till	aktivt		folkliv	
stora	delar	av	dygnet 	alla	dagar	i	veckan.

Barriär
Stålhögavägen/	väg	105	riskerar	att	bli	en	allt	mer	besvärlig	barriär	i	och	
med	 att	 områdena	 runt	 omkring	 föreslås	 utvecklas	 och	 förtätas	 vilket	
också	kan	medföra	mer	tra ik.	För	att	förbättra	säkerheten	kan	hastighe-
ter	på	bilarna	längs	vägen	behöva	sänkas	samtidigt	som	trygga	passager	
för	fotgängare	behöver	anläggas	vid	 lera	korsningspunkter.
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Målet	kan	till	en	del	uppfyllas	genom	en	satsning	på	goda	platser	för	mö-
ten	där	det	 inns	möjlighet	för	aktiviteter	att	uppstå	spontant.

Tillräckligt utbud av handel, utbildning, service, omsorg och fören-
ingsliv i förhållande till antalet invånare
Målet	 är	 nödvändigt	 för	 att	 på	 sikt	 bibehålla	 ett	 tillräckligt	 utbud	 inom	
handel	och	service 	vilket	är	en	förutsättning	för	ett	fungerande	vardagsliv.	
Målet	stärks	i	kombination	med	målet	om	förtätning 	samtidigt	som	det	är	
svårt	för	kommunen	att	bidra	till	måluppfyllelsen	om	man	inte	själv	äger	
lokaler	för	handel	och	service.	Målet	är	beroende	av	privata	initiativ.

Förslagens sociala konsekvenser
Förslaget	innehåller	en	mångfald	av	aktiviteter 	som	är	lättillgängliga	för	
alla 	vilket	skapar	goda	förutsättningar	för	en	innehållsrik	vardag.

Gång och cykel
Förslaget	innehåller	 lera	förbättringar	av	gång‐	och	cykelvägarna 	vilket	
underlättar	vardagen	för	många 	inte	minst	för	barn	och	ungdomar	som	
inte	har	tillgång	till	bil	och	som	inte	ska	behöva	vara	beroende	av	vu na	
för	att	ta	sig	till	skola	och	fritidsaktiviteter.	Detta	ställer	dock	stora	krav	på	
tra iksäker	utformning.

Förslaget	att	omvandla	den	gamla	banvallen	till	cykelväg	ger	en	betydelse-
full	tillgång	till	höga	naturvärden	lättillgängligt	från	 lera	ställen	i	 revie 	
vilket	bidrar	till	tillgänglig	natur	i	vardagen.

Förtätning
Föreslagna	förtätningar	i	 revie 	främst	i	anslutning	till	Bjärepunkten	och	
ärnvägsgatan 	 ger	 både	 en	 ökad	 koncentration	 av	 bebyggelsen	 och	 en	
ökad	funktionsblandning 	vilket	förbättrar	förutsättningarna	för	samord-
ning av vardagens alla aktiviteter. 

Vardagsliv - konsekvenser
Hur	attraktiv	och	hållbar	en	stad	är	avgörs	av	hur	människor	faktiskt	an-
vänder	den.	 n	god	stadsmiljö	underlättar	vardagslivets	återkommande	
ärenden	eftersom	det	är	nära	till	olika	funktioner	och	att	det	går	att	kom-
binera	både	fritidsaktiviteter	och	nödvändiga	sysslor.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning
Målet	möjliggör	 en	ökad	koncentration	 av	butiker	 och	 en	 större	närhet	
mellan	boende	och	butiker	och	därmed	ett	enklare	vardagsliv.

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystem-
tjänster och främja folkhälsa
Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet
Målen	ökar	möjligheten	till	rekreation	i	vardagen	och	förbättrar	barns	till-
gång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet	 skapar	möjlighet	 till	möten	och	 sociala	kvaliteter	 i	 samband	med	
vardagens	alla	ärenden.	För	att	vardagen	ska	kunna	fungera	för	alla	är	det	
viktigt	att	också	hitta	smarta	kombinationer	för	den	som	behöver	använda	
bil.

Goda pendlingsmöjligheter ska tas tillvara
Målet	stärker	hållplatsers	funktion	som	viktiga	mötesplatser	och	utgångs-
punkter	för	vardagens	ärenden	och	aktiviteter.

Meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet	skapar	 förutsättningar	 för	ett	ökat	utbud	av	planerade	aktiviteter	
och	kan	samtidigt	stärka	det	ideella	engagemanget	i	kultur‐	och	förenings-
livet.
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Identitet - konsekvenser
tt	områdes	identitet	påverkar	de	människor	som	bor	och	verkar	där.	 n	
omsorgsfullt	gestaltad	miljö	som	knyter	an	till	sin	historia	och	omgivning	
kan	betyda	mycket	för	känslan	av	stolthet	och	tillhörighet.	Den	fysiska	ka-
raktären	påverkar	också	hur	människor	agerar	och	trivs	och	är	av	stor	be-
tydelse	för	ett	områdes	framtida	utvecklingsmöjligheter.

edan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdoku-
mentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning.
Målet	innebär	en	möjlighet	att	utveckla	och	förtydliga	be intliga	kvaliteter	
och	stärka	områdets	karaktär.	Det	innebär	också	en	risk	att	platser	försvin-
ner	och	att	karaktärer	förvanskas 	vilket	i	sin	tur	kan	leda	till	förändrade	
möjligheter	för	möten	och	trivsel	i	ett	område.

Målet	innebär	också	en	möjlighet	att	utveckla	och	förtydliga	be intliga	kva-
liteter	och	stärka	områdets	karaktär.

Grön- och blåstruktur
Målet	förmedlar	att	grönområden	inne	i	 revie	och	kringliggande	natur	är	
viktiga	för	ortens	identitet 	vilket	innebär	att	de	bör	utformas	och	skötas	
därefter.

Tätorten ska vara välkomnande
Målet	kan	tolkas	som	att	utformning	och	omhändertagande	av	offentliga	
ytor 	både	viktiga	stråk	och	platser	för	möten 	ska	prioriteras	så	att	dessa	
ytor	uppfattas	som	trygga	och	välkomnande.

Attraktiva offentliga miljöer
entrumbildningar	 och	mötesplatser	 som	kompletterar	 varandra	 bidrar	
till	att	ge	orten	en	tydligare	identitet	då	det	bidrar	till	att	stärka	det	sociala	
livet på platsen.

Samhällets målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras 
unika karaktärer
Målet	innebär	att	 revies	be intliga	centrum	ska	utvecklas	och	förstärkas	
vilket	stärker	 revies	identitet.

Förslagens sociala konsekvenser
Grönytor
Banvallen	föreslås	omvandlas	till	cykelbana	vilket	 innebär	att	en	viktig	
historisk	länk	bevaras.

Förtätning
Flera	delar	i	förslaget	pekar	mot	området	kring	Bjärepunkten 	 ärnvägs-
gatan	som	ett	stärkt	framtida	centrum 	med	förslag	som	innebär	förtät-
ning		och	utveckling	av	verksamheterna.	Att	utveckla	området	i	anslut-
ning	till	Bjärepunkten	och	 ärnvägsgatan	till	ett	tydligare	centrum	kan	ha	
stor	påverkan	på	uppfattningen	om	 revies	identitet.	Det	är	positivt	med	
ett starkare och trivsammare centrum.

Socialt centrum
Förslaget	om	ett	nytt	så	kallat	Socialt	centrum	bidrar	till	en	funktion	och	
mötesplats	som	idag	saknas	i	 revie 	en	offentlig	mötesplats 	och	som	på	
så	sätt	kan	stärka	hela	 revies	identitet.
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Kommunen ansvarar för den 
fysiska planeringen samt 
är en stor markägare i och 
omkring samhället och har 
därav goda möjligheter att 
bidra till Grevies utveckling.

	dagsläget 	år	2017 	 inns	den	
lokala handeln i samhället 
främst längs Stålhögavägen. 
Det	 inns	 ingen	 tydlig	
samlingspunkt–mötesplats, 

1. INLEDNING
Inriktningsdokumentet för Grevie  ligger utanför den i Plan- och 
bygglagen reglerade planprocessen. (I detta dokument benämns Grevie 
samhälle och Grevie kyrkby som ”Grevie”.) Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumetet	pågår	planarbete	för		Hålarp	4 197	m l	fastigheter 	
f.d. ”skoltomten”, samt  för Hålarp 4:212 ,som ägs av Båstadhem och är 
belägen utmed Järnvägsgatan, i Grevie samhälle.

Syftet med detta dokument är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för 
Grevies framtid. Det innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i framtiden, 
även om det kan ta lång tid att nå dit. Utvecklingen och förverkligandet av 
visionen måste ske i en takt som är rimlig med hänsyn till aspekter som 
ortens befolkningsutveckling, näringslivsbehov och kommunens ekonomi. 
Det viktiga med att kommunen formulerar en målbild för tätorten är att 
den blir vägledande så att alla mindre beslut och projekt tar oss i riktning 
mot målet. Kommunen kan inte heller helt på egen hand förverkliga 
visionen. Här måste fastighetsägare, föreningar, verksamhetsutövare 
och andra bidra med såväl initiativ, engagemang som investering och 
genomförande. Förslagen i inriktningsdokumentet ska ses som just förslag 
och möjligheter. De visar vilka idéer och initiativ kommunen kommer att 
ställa sig positiv till. 

runden	för	arbetet	utgörs	av	platsens	fysiska	förutsättningar	(topogra i 	
grönområden, jordbruksmark, bebyggelsestruktur, infrastruktur, 
kulturhistoriska apekter mm) men också miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter som bidrar till att forma 
framtidens Grevie. 

Grevie har under de senaste femton åren haft en försiktig befolkningstillväxt. 
Idag bor det lite drygt 900 personer i Grevie. Befolkningsstrukturen för 
samhället visar på en åldrande befolkning, i jämförelse med t ex Förslöv 
som har en förhållandevis ung befolkning. 

Befolkningen i Grevie är jämt fördelad mellan de olika åldersgrupperna, se 
diagram 1. 47% av befolkningen är mellan 0-45 år och 53 % är 46 år och 
äldre.

25%

22%
29%

22%

2%

Grevie

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

som t ex en park eller liknande. En mindre torgyta i anslutning till 
ärnvägsgatan	och	 rait 	konstverk	 inns	men	används	ej	i	någon	större	

utsträckning. På dagtid möts Grevieborna i den lokala mataffären, 
Bjärepunkten, där även bibliotek numera inryms. Kvällstid fungerar 
Grevieparken som mötesplats genom idrottsklubbens träningar och 
evenemang i festlokalen.

ordost	 och	 sydväst	 om	 revie	 inns	 fantastiskt	 vacker	 och	
bevarandsvärd natur att vandra eller motionera i, men i samhället lyser 
den sammanhängande grönstrukturen med sin frånvaro. I planeringen 
av samhället måste också hanteringen av dagvatten beaktas eftersom de 
stora nivåskillnaderna inom orten på +150 möh i norr ner till +70 möh i 
söder	ger	speci ika	utmaningar.

Under 2014 stängdes Backaskolan och barnen i årskurs F-6 går nu i 
skolan i främst Västra Karup men även i Förslöv. I oktober 2015 fattade 
Kommunstyrelsen beslut om att riva Backaskolan och idagsläget utreds 
hur skolfrågan ska hanteras i kommunen. I och med att Hallandsåstunneln 
invigdes och järnvägens dragning nu går igenom tunnlarna blev rälsen 
i	 revie	över lödig	och	togs	bort.	 nriktningsdokumentet	beaktar	dessa	
förändringar och samhällets framtida utveckling.

Ålder

Diagram 1
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Grevie - Utsikt över Skälderviken
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2. PROCESS
Inriktningsdokumentet arbetas fram av Samhällsbyggnad i samarbete 
med berörda verksamhetsområden. Handikapprådet, Pensionärsrådet, 
utvecklingsgruppen har också deltagit i arbetet. För att lyfta in 
medborgarna i arbetet har kommunen arbetat tillsammans med Grevie 
byaråd, vägföreningen GA:2, lokala företagare, idrottsförening samt 
ungdomar från Grevie. Ett så kallat ”Framtidsmingel” där allmänheten 
kunde framföra sina åsikter har också anordnats. Tidigt i processen av 
framtagandet av Inriktningsdokumentet anordnades även en workshop 
för att belysa de sociala aspekterna i Grevie.

Efter att inriktningsdokumentet godkänts av kommunstyrelsen ska det 
samrådas med allmänheten. 

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna och 
inriktningsdokumentet revideras innan det antas av kommunfullmäktige.

3. AVGRÄNSNING
”Inriktningsdokumentet för Grevie” omfattar hela Grevie samhälle samt 
revie	kyrkby	och	 tittar	på	både	möjligheter	 inom	be intliga	områden	

och mark där det skapats möjligheter till ny markanvändning, se karta 
1. (I benämningen ”Grevie” inkluderas både Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby).

Dokumentet fokuserar på en utvecklingshorisont fram till 2030 och där 
efter är det mycket svårare att ange tydliga riktlinjer för den fysiska 
planeringen och utvecklingen. 

Klimatfrågan beaktas genomgående i hela arbetet. Likaså behöver 
inriktningsdokumentmet omfatta och formulera svar på frågor om graden 
av markutnyttjande och olika delområdens innehåll (t.ex. bostäder, 
handel, verksamheter, kommunal service, områden för rekreation och 
fritid). 

tisdag den 28 mars 2017 

Beslut om 
uppdrag 

Förslag 
arbetas fram 

Beslut om 
samråd 

Samråd med 
allmänheten 

Revideringar 
av förslaget 

Beslut om 
antagande 
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Karta 1, Avgränsning

4. SYFTE
Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Grevies 
utveckling med tydliga utgångspunkter att förhålla sig till i fortsatt 
planering. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera hur 
orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i 
nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden.

Dokumentet kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
Översiktsplanen är en del av kommunens verktyg för att styra 
utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
nriktningsdokumentet	är	ett	av	 lera	vägledande	dokument.

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

f.d banvall
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Skånes Regionala Utvecklingsstrategi
De fem prioriterade ställningstagandena är:
	 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
	 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
	 Skåne	ska	dra	nytta	av	sin	 lerkärniga	ortstruktur
	 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
	 Skåne ska vara globalt attraktivt

Båstads kommuns vision 2030
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart 
entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill värna det 
sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Varumärket Båstad 
står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom att 
välkomna nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar 
för den lilla kommunens framtid; för alla som vill något.
Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart 
skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i 
fokus. I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet 
att påverka grundläggande i utvecklingen. Båstads kommun är en kreativ 
mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser; för företag 
och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och 
socialt kapital blir en självklar arena för alla.
Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår 
snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. 
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och 
skapar en attraktiv förebild. Båstads kommun är en viktig part för att öka 
samarbeten med andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 
goda förutsättningar för alla medborgare.
Slogan
Båstads kommun - Ett bättre sätt att leva 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-21

Fullmäktigemål
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25
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Inriktningsdokumentets mål
Utöver kommunens övergripande mål och vision är inriktningsdokumentets 
mål följande:

1. Grevie ska vara en hållbar ort
…genom att:
	 Utveckling av orten främst ska ske genom förtätning
	 Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtra iknära	lägen
	 Prioritera boendeformer som saknas och efterfrågas i orten
	 Ortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystemtjänster 

och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreationsmöjligheter 
ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade utsläpp. Utveckling 
genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och effektivt utnyttjande av 
be intlig	infrastruktur	samt	värdefull	natur	och	jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
	 Det	ska	 innas	tillgängliga	bostäder	(i	olika	boendeformer)		i	orten
	 Ortens karaktär ska tas tillvara och utvecklas
	 De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
	 Kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud av handel, 

utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till antalet 
invånare

	 Det	ska	 innas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla
	 Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

Effekt: Antal permanentboende i Grevie ökar och kan kombinera arbetsliv, 
fritid, vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
	 målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras unika 

karaktärer
	 Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
	 Skapa en sammanhängande och tillgänglig grönstruktur samt stråk för 

rekreation och aktivitet 
	 Orten ska vara välkomnande för dess invångare och besökare
	 Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Grevie kan fortsätta utvecklas till en karaktärsfull, attraktiv ort med 
ett tydligare centrum med närhet till rekreation, natur och arbetstillfällen. 
God infrastruktur och platser att mötas på ökar den upplevda tryggheten 
och därmed förutsättning för ett jämställt samhälle.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR
Grevie och omvärlden
Grevie ligger nordväst om Skälderviken mitt på Bjärehalvön med 
Hallandsåsen i öster. Grevie med omnejd är en odlad slättbygd med kuperad 
mossrik skogsbygd i öster med höjder som når 206 meter över havet.

Båstads kommun, med sin placering i Skånes nordvästra hörn, är en del 
av Skåneregionen men har också starka kopplingar norrut mot Halmstad 
och Göteborg. Med öppningen av Hallandsåstunneln har Båstads 
kommun (och Grevie) knutits ännu närmare Helsingborg och Malmö i 
söder	och	Halmstad	och	 öteborgsregionen	i	norr.	Det	 inns	idag	en	stor	
arbetspendling till Grevie på grund av stora arbetsgivare på orten. Pendling 
sker även från orten söderut där Ängelholm och Helsingborg är de stora 
målpunkterna, men även norrut mot Halmstad och Laholm. Trenden är att 
arbetspendlingen ökar.

Båstad kommuns folkmängd ökade 2016 med cirka 240 personer, vilket 
är	 mer	 än	 200	 personer	 ler	 än	 snittet	 på	 35	 personer/år.	 	 revie	 är	
befolkningsökningen	däremot	 låg.	 ettoin lyttningen	var	23	personer	år	
2016.

När människor bedömer sin egen livskvalitet är den högre i Skåne än i 
resten av Sverige. Det är en viktig aspekt att ha med sig då många människor 
idag	inte	 lyttar	till	jobben	utan	till	livsstilen.

I Skåne som region har inte bostadsbyggandet matchat  befolkningsökningen 
och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. I Båstads kommun 
har	det	byggts	 ler	bostäder	än	den	genomsnittliga	befolkningsökningen.	
En del av det kan troligen förklaras med att många bostäder används 
som fritidsboende. Enligt Båstads kommuns ”Omvärldsbevakning 2016” 
ökar behovet av hyresrätter. Andelen tillgängliga hyresrätter påverkar 
kommunens	möjlighet	att	attrahera	 ler	invånare	och	det	 inns	ett	behov	
av prisvärda hyresrätter som bland annat attraherar unga vuxna.

Skåne	har	som	helhet	en	ung	befolkning 	mycket	tack	vare	in lyttning	
av utlandsfödda. Här skiljer sig Båstads kommun markant från 
regionen då kommunen har en äldre befolkning. Nästan en tredjedel 
av Båstads kommuns befolkning är över 65 år och i Grevie är cirka 
en	 järdedel	över	65	år.

Skåne	har	en	för	Sverige	unik	 lerkärnig	ortstruktur.	11 	av	Skånes	
befolkning bor utanför en tätort jämfört med riksgenomsnittet 
som är 15%. I Båstad bor 30% av befolkningen utanför de fem 
tätorterna. Att ha en stor del av befolkningen på landsbygden 
medför utmaningar bland annat när det gäller kommunal service 
och	kollektivtra ik.	Trenden	är	här 	precis	 som	 i	 resten	av	Sverige	
och	världen 	en	in lyttning	till	större	tätorter.	För	Båstads	kommun	
innebär det de två största tätorterna; Båstad och Förslöv. I Grevie 
och övriga orter samt på landsbygd har ingen större förändring 
skett historiskt sett.

Konsumtionen av upplevelser har under 2000-talet ökat. 
Besöksnäringen är viktig i Båstads kommun och de trender som kan 
ses är hälsa, träning och tävlingar, naturturism, möten, kultur och 
mat.
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Planer och program
Översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 att arbeta fram en ny 
översiktsplan för Båstads kommun. I den översiktsplanen kommer 
Inriktningsdokument för Grevie (samt Båstad och Förslöv) fungera som 
underlag.

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Båstads kommuns gällande 
översiktsplan, ÖP08; är upprättad 2008. Karta 2 visar ett utsnitt ur 
översiktsplanen. För Grevie samhälle redovisas ett antal områden för 
planerade bostäder samt några för verksamheter och industri. 

Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
	 Stations‐	/	kollektivtra iknära
	 Koncentrera och förtäta
	 Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 
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Detaljplan
Större delen av Grevie samhälle är detaljplanelagd. Området kring 
Grevieparken, del av Lindabs fastighet i södra Grevie och några 
bostadsfastigheter i utkanten av Grevie samhälle saknar detaljplan. Den 
äldsta detaljplanen; byggnadsplan för Grevie stationssamhälle, är från 
1965 och den nyaste; Detaljplan för del av Böske 38:1 är antagen 2009.

Det pågår planläggning av Hålarp 4:197 (f.d ”Backaskolan”) i Grevie 
samhälle. Avsikten är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
lerbostadshus 	 villor	 och	 /	 eller	 radhus	 inom	 fastigheten	 i	 ett	 redan	
be intligt	bostadskvarter.

Planläggning pågår även för fastigheten Hålarp 4:212 (gamla 
kommunhuset) längs Järnvägsgatan. Detaljplanens planbestämmelse är i 
dagsläget	A	 (Allmän	ändamål).	Båstadhem	avser	att	bygga	om	be intligt	
hus till att inrymma bostadslägenheter i hela byggnaden. På grund av 
fastighetens centrala läge och för att skapa en hållbar detaljplan över 
tid föreslås detaljplanen ändras till att både möjliggöra för bostäder och 
handel.

dag	 inns	cirka 15 obebyggda planlagda privata tomter i samhället (exkl 
Hålarp	4 197) 	de	 lesta	av	dessa	är	villatomter.	 nom	de	kommunalt	ägda	
fastigheterna Grevie 43:3 samt 43:1, strax nordost om Lindabs anläggning,  
är mark detaljplanelagd för bostäder. Planen har aldrig realiserats och 
bedöms	inte	längre	aktuell	då	den	kommer	i	kon likt	med	 indabs	be intliga	
verksamhetsbehov.

Stra 	 söder	om	 revie	 samhälle 	 revie	kyrkby 	 inns	planlagd	mark	 för	
cirka	50	villatomter	samt	3‐4	 lerbostadshus	eller	radhus samt möjlighet 
till handel.

Karta 3, Planlagdmark i Grevie
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Karta 4, Utdrag ut naturvårdsprogrammet

Båstads kommuns teman för övergripande miljömål:
	 Vatten
	 Natur & ekosystem
	 Energi & klimat
	 Transporter
	 Bebyggd miljö

Naturvårdsprogram
ntill	samhället	ligger	 lera	områden	som	pekats	ut	i	naturvårdsprogrammet	

med höga eller mycket höga naturvärden, se karta 4. Dessa innehåller 
skyddsvärda miljöer, värdefulla biotoper av varierande slag och 
kulturmiljöspår. 
 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 innehåller de lokala 
miljömålen för Båstads kommun, som i sin tur baseras på de nationella 
miljömålen och de regionala miljömålen i Skåne. Kommunen har även ett 
handlingsprogram för hur de uppsatta målen ska nås.
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Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp 
för samhällsplanering och samhällsutveckling.

Av Båstads kommuns värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft 
femton miljöer som Särskilt värdefulla kulturmiljöer, varav en miljö 
ingår i ett Kulturmiljöstråk. Två av de värdefulla kulturmiljöerna, ”Grevie 
backar” och ”Bjärehalvöns bronsålderslandskap” berör Grevie.

Kulturmiljövårdsprogram
Fem områden med kulturhistoriska värden inom Grevie socken har 
pekats ut i Kulturmiljövårdsprogram, antaget av kommunfullmäktige 
augusti 2000. Det är Grevie backar, Stora och Lilla Nötte, Sinarpsdalen, 
Bösketorp samt Salomonhög.
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Karta 5, Kulturmiljöprogram LST 2007 och Kulturmiljövårdsprogram KF 2000
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Karta 6, Riksintresse för naturvård
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Riksintressen
Riksintresse avser ett område, plats eller enstaka objekt som är viktigt ur 
nationellt perspektiv. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
deras värde. Ett riksintresse innebär dock inte ett stopp för förändringar 
utan	tillåter	utveckling	så	länge	riksintressets	värden	 inns	kvar.	

Grevie åsar samt Hallandsåsen omfattas av riksintresse för naturvård MB 
3 kap 6 §, se karta 6. Enligt Länsstyrelsens värdebeskrivning är Grevie 
åsar samt Hallandsåsen ett representativt odlingslandskap, med lång 
hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. På ljunghedar 
och	 öppen	 hagmark	 åter inns	 art‐	 och	 individrika	 vä tsamhällen	 med	
hävdgynnade arter. Lokalerna är Korup och Flackebjär.

Hela Grevie samhälle med omnejd omfattas av riksintresse friluftsliv och 
rörligt friluftsliv. 
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Salomonhög och St Nötte omfattas av riksintresse Kulturmiljövård, 3 
kap 6§ MB (Miljöbalken). Området beskrivs som en fornlämningsmiljö 
präglad av ett stort antal monumentala gravhögar och milsvid utsikt 
över Hallandsåsen och mot Skälderviken. Landskapets karaktär består 
i ett småbrutet odlingslandskap med betesmarker och stengärdsgårdar.
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Karta 7, Riksintresse för Kulturmiljövård
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Miljö och klimat
Miljökvalitetsmål
Tätortsutvecklingen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet 
är	utfärdat	av	 aturvårdsverket	och	de inierat	av	Riksdagen.	

Övriga miljömål som påverkas av ett genomförande av 
inriktningsdokumentet är:

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft: En samhällsplanering som prioriterar 
gång‐ 	cykel	och	kollektivtra ik	medför	minskade	utsläpp	av	vä thusgaser.

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och 
djurliv: Vadbäcken breder ut sig mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby. 
Vattendraget	 är	 inte	 statusklassi icerad	 enligt	 vattenmyndigheten 	 V SS	
(VattenInformationsSystem), med avseende på ekologisk status eller 
potential och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster och har 
därmed inga fastställda miljökvalitetsnormer. Vadbäcken utmynnar i 
Skälderviken som för närvarande inte uppnår godkänd kemisk status och 
det	 inns	en	risk	att	ekologiskt	och	kemisk	status	inte	uppnås	2015	eller	
2021.	 	 Skäldervikens	 åtgärdsområde	 inns	 problem	 med	 övergödning 	
miljögifter och främmande arter.

Grundvatten av god kvalitet: Del av Grevie samhälle ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt. Grundvattnet från vattentäkten ”Böske 32:1” 
i norra delen av samhället har god kvalitet, enligt VISS.

God bebyggd miljö 	 Riksdagens	 de inition	 av	 målet	 är	 Städer 	 tätorter	
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Detta är 
centralt i arbetet med Grevies utveckling. En utveckling i enlighet med 
inriktningsdokumentet främjar uppfyllandet av målet.

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 medlemskap 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 tillhanda-
hålla aktuell information om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket 
ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Båstads kommun 
har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	 inns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	
Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) 
inns	 det	 miljökvalitetsnormer	 för	 kemisk	 och	 ekologisk	 status.	 För	
grundvatten	 inns	 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.	 ftersom	det	
är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	 inns	vissa	möjligheter	till	
undantag. 

Det	så	kallade	ytvatten	som	 inns	i	 revie	är	 Skälderviken 	S 562000‐
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123800” och som bedöms ha en måttlig ekologisk status och inte uppnår 
god kemisk status på grund av problem med övergödning, miljögifter och 
främmande	arter.	Det	 inns	en	risk	att	ekologiskt	och	kemisk	status	 inte	
uppnås till 2021. 

Grundvattnet från SE625537-131246 (Grevie) bedöms ha en god kvantitativ 
status men otillfredsställande kemisk status på grund en betydande 
påverkan av diffusa källor med avseeende på bekämpningsmedel. Det 
inns	en	risk	att	kemisk	status	inte	uppnås	till	2021.

Vattentäkter
Del	av		 revie	samhälle	berörs	av	skyddsområdet	för	be intlig	vattentäkt.	
Skyddsområden	 för	 vattentäkter	 inns	 för	 att	 förhindra	 att	 vattnet	
i vattentäkterna förorenas. Vattenskyddsföreskrifterna anger vilka 
säkerhetsåtgärder man ska vidta för att klara detta. Föreskrifterna innebär 
att bland annat vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna eller 
tillståndspliktiga. Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering 
av petroleumprodukter, anläggningsarbeten och schaktning.

Vattenskyddsområdena ”Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle” 
redovisas på karta 9. Utredning pågår angående eventuell avveckling av 
vattentäkten ”Krogstorps samhälle”.
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Karta 8, Skyddsområde vattentäkt
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Sammanfattning:
	 Grevie har många kommunala, regionala och nationella 

beslut, mål och intressen att förhålla sig till
	 För att bygga ett hållbart och robust samhälle måste 

hänsyn tas till miljöaspekterna och de konsekvenser 
klimatförändringarna för med sig.
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±

Karta 9, Strandskydd

Strandskydd
Längs sjöar, bäckar och vattendrag gäller generellt strandskydd på 100 m, 
och vid havet 300 m, om strandskyddet inte upphävts.

Vadbäcken som sträcker sig mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
omfattas av strandskydd, se karta 10. När detaljplaner upphävs eller ändras 
enligt PBL 2010:900 återinträder strandskyddet inom planområdet.  
Strandskydd behöver därmed upphävas för kvartersmark i samband 
med att nya detaljplaner upprättas i närheten av vattendrag, bäckar, 
sjöar och havet.  I dagsläget är ingen mark i anslutning till Vadbäckens 
strandskyddsområde mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
detaljplanelagd vilket innebär att strandskyddet gäller.

Klimatförändringar
Klimatförändringarna medför höjda vattennivåer. Enligt SMHIs 
beräkningar kan högvattennivåerna komma att nå en bit över 2 meter över 
dagens nivåer i slutet av seklet. Till detta kommer påverkan från stormar. 
Då Grevie är högt beläget i förhållande till havet bedöms sannolikheten 
för	 översvämning	 i	 princip	 obe intlig.	 Däremot	 bör	 översvämningsrisk	
beaktas vid planering av byggnation i anslutning till Vadbäcken. Likaså 
ska hanteringen av dagvatten beaktas vid planering av ny bebyggelse.  
”Dagvattenpolicy Båstad” antogs av kommunfullmäktige 2015-05-04.
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6. GREVIE IDAG
Landskapsanalys
Analys av landskapets uppbyggnad
Bjärehalvön domineras av Hallandsåsen som liksom övriga skånska åsar är 
en horst. Horstarna i Skåne har bildats genom förkastningar i jordskorpan 
där urberget skjutits upp och bildat åsar.

Uppe	på	åsen	 inns	en	platå	med	ett	småkulligt	moräntäcke	som	fått	sin	
form av smälta dödisar. (En dödisgrop, eller dödishåla, är ett geologiskt 
och	topogra iskt	fenomen	som	uppstått	där	en	stor	bit	av	en	glaciär	blivit	
liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, 
som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring ”isbiten” och denna 
senare smälter bort, efterlämnar den den håla som utgör dödisgropen.) De 
ger upphov till relativt öppna rum med diffusa väggar. Här och var öppnar 
sig plötsligt utblickar mot havet i norr eller slätten och havet i söder.

Åsens nordsluttning är mycket distinkt medan sydsluttningen är 
mer	 långsluttande.	 Vid	 revie	 backar	 inns	 små	 men	 skarpt	 formade	
rullstensåsar. Den mest markanta dalen är Sinarpsdalen mellan Grevie och 
Båstad.

Sinarpsdalen är den mest markerade av dalgångarna som löper rätt genom 
åsen mellan Grevie och Båstad, se karta 11. Den har branta sluttningar 
som omväxlande är  skogsbevuxna och betade. Dalens botten är fuktig 
och lummig med en rik och varierande vegetation. Från de övre delarna av 
sluttningen är utblickarna mot havet många. Dalen vidgar sig mot norr där 
Båstads bebyggelse breder ut sig långt in i dalgången.

Öster om Sinarpsdalen står sydsluttningen som en vägg i landskapet. Den 
västra delen av slänten närmast Sinarpsdalen är öppen och odlad. Här 
ligger gårdar och bostadshus längs vägen med en fantastisk utsikt mot 
Kullaberg och havet i söder.

Sluttningen ovanför Västra Karup och Grevie består av ett småbrutet 
jordbrukslandskap där utblickar mot Skälderviken och Kullaberg öppnar 
sig när man minst anar det. Samhällena ligger i sluttningens nedre del 
med  utblickar mot havet, framför allt Grevie, och syns också tydligt från 
den lägre svagt sluttande slätten.

Sydväst om Grevie domineras landskapet av de skarpt markerade 
rullstensåsarna Grevie backar. Landskapet här är ett småskaligt 
beteslandskap med enstaka träd och väl avgränsade inre rum med stora 
egenvärden.

Verksamhetsbyggnader
Gemensamt för många industribyggnader i kommunen är att de trots 
sin	 storlek	 håller	 låg	 pro il	 genom	 att	 byggnaderna	 inte	 placerats	 i	
exponerade höjdlägen, de är låga och många är indelade i sektioner 
som håller ner skalan. Lindabs anläggning i Grevie kan dock ses som ett 
undantag där den klättrar uppför sluttningen och har en färg som syns 
tydligt över slätten. Omgivande vegetation tonar dock ner intrycket av 
byggnadens storlek.

Naturmiljö
Stora delar av landskapet är värdefullt ur naturvårdssynpunkt, 
Sinarpsdalen och Grevie backar är speciella områden. I kommunens 
Naturvårdsprogram 1998 har de viktigaste naturvårdsområdena pekats 
ut.

Rekreation och friluftsliv
För att idka friluftsliv krävs att besökaren kan komma till platsen, det 
krävs	kollektivtra ik	eller	vägar	och	parkering	intill	målpunkten.

88

88



22

Bebyggelse
umera	 inns	det	 tekniska	möjligheter	att	bygga	nästan	överallt.	Många	

vill bygga i höga lägen med utblick åt alla väderstreck men det innebär 
också att byggnaden syns på långt håll. För att bevara landskapets värde 
måste bebyggelsens utformning och placering anpassas till landskapet och 
platsens förutsättning. En utblick genom en öppning mellan två kullar eller 
mellan träd och buskar kan bli lika intressant som den där hela horisonten 
är synlig.

Grevie
Grevie har  växt upp kring järnvägsstationen. Samhället ligger i 
Sinarpsdalens mynning på sydsluttningen med fantastisk utsikt. Samhället 
begränsas i ost och nordost av Sinarpsdalen. I söder av Grevie backar där 
rullstensåsarna	 fortsätter	 in	 i	 samhället	 och	 delar	 upp	 det	 i	 lera	 inre	
rum. Mot söder avslutas bebyggelsen av industriområdet med storskalig  
bebyggelse. Bebyggelsen i öst har utsikt över slätten och havet. Den syns 
därmed också tydligt nerifrån slätten.

Grevie kyrkby
Grevie kyrkby är en gammal jordbruksby och kyrkby som  vuxit upp 
utmed de gamla vägarna. Kyrkan härstammar från 1100-talet. I kyrkbyn 
uppfördes både skola och ålderdomshem under sena 1800-tal och under 
1900-talet.  Kyrkbyn, med kyrkan som ett tydligt landmärke, ligger vid ett 
krön ovanför åkermark med vida utblickar.

Karta 11, Utdrag ur ”Landskapsbildsanalys, underlag till ÖP08
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Bebyggelse
Kulturhistoria - Grevie kyrkby
Grevie kyrka härstammar ifrån 1100-talet eller början av 1200-talet. 
Kyrkan var från början liten och rymde ett 80-tal personer. Då 
församlingen växte ökade behovet av en rymligare kyrka, varpå denna 
byggdes ut åt norr år 1804. 

Namnet skrevs på 1320-talet Grävia och kommer från kyrkbyn. Namnet 
innehåller gravhög syftande på två sådana från bronsåldern vid kyrkan.

Under 1850-talet började de första järnvägarna byggas i Sverige. 
Västkustbanan påbörjades 1874 och öppnade för trafik 1885. Då Västra 
Karup undantogs från järnvägssträckningen för att åstadkomma en så 
rak väg som möjligt mellan Båstad och Förslöv kom Grevies station att 
hamna två kilometer norr om samhället. På platsen fanns då inga hus, 
men allteftersom växte Grevie samhälle kring den nya stationen och blev 
en betydelsefull samlingspunkt för den omgivande jordbruksbygden 
med ett rikt utbud av rörelser för handel och hantverk. Grevie kyrkby, 
som den gamla bykärnan kom att kallas, slutade emellertid växa och inga 
större förändringar har skett sedan dess.  

Bostadsbebyggelsen i Grevie  kyrkby utgörs i stort av äldre bebyggelse 
i en till en och enhalvplans hus, endast i undantagsfall två våningar. 
Friliggande mindre hus förekommer blandat med mindre och något 
större avstyckade gårdar. Utöver denna bebyggelse finns också ett par 
byggnader som sticker ut och därmed skapar en kontrast till den äldre 
lågmälda bebyggelsen. Dessa byggnader är Grevie Kyrka men också 
vattentornet, Montessoriskolan (fd Grevie Sparbank) och  Äldreboendet 
Almgården. Flera av dessa byggnader syns på långt håll och utgör tydliga 
landmärken. 

Vattentornet tillkom 1966 i samband med att vatten- och 
avloppsledningsnätet byggdes ut. Grevie Sparbank (Montessoriskolan) Karta 12, Grevie Kyrkby med omgivningar vid 1800-talets början 

(Skånska rekognoseringskartan från 1812).

byggdes 1936 efter att först varit placerad vid Bokesliden, vilket då 
varit en strategisk placering i och med att Förslöv saknade bankkontor. 
Almgården byggdes först i Grevie kyrkby 1894, men flyttades och 
återuppfördes i närheten av Kyrkskolan, som byggdes 1884. 1957 
byggdes ett nytt ålderdomshem i anslutning till det gamla. Detta byggdes 
i form av en skånsk gård med fyra längor kring en sluten gård. Den 
ursprungliga byggnaden byggdes om året därpå.
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Två detaljplaner är framtagna i Grevie kyrkby men ännu ej utbyggda.

Detaljplan för del av Grevie 25:1 (längst i norr längs Grimmes väg) vann 
laga kraft 2010-07-02 och möjliggör sju stycken friliggande villor på 
tomter som skall vara minst 1300 m2. Marken är i privat ägo.

Detaljplan för del av Grevie 28:1 (området norr om Grevie Kyrka och som 
avgränsas av Grimmes väg i väst och väg 105 i öst möjliggör nästan 50 
friliggande villor i 1-1,5 plan samt 3-4 flerbostadshus eller radhus i 1-2 
plan. 

I det sydvästra hörnet av planområdet (vid korsningen Grimmes väg och 
Marknadsvägen) föreslås marken användas till torg, eller rekreationsyta 
för de boende i flerbostadshusen.

Marken ägs av kommunen.
Karta 13, Detaljplan (1617) för del av Grevie 25:1, illustrationskarta

Karta 14, Detaljplan (1657) för del av Grevie 28:1, illustrationskarta
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Grevie backar och Bjärehalvöns bronsålderslandskap pekas ut i 
Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 2007 som särskilt 
kulturhistoriskt intressant.

Länsstyrelsens motiv för bevarande av Grevie backar och Bjärehalvöns 
bronsålderslandskap baseras på att området utgör en unik kombination 
av natur- och kulturvärden med rullstensåsar och många fornlämningar. 
De naturliga förutsättningarna har styrt markanvändning och bruket av 
landskapet, från förhistorisk tid, tid för skiftesreformer och till idag.

Motiv för bevarande av Salomonhög och Stora Nötte är att Bjärehalvön är 
en speciell bronsåldersbygd med höga kulturhistoriska värden. Den stora 
koncentrationen av fornlämningar visar på en omfattande bosättning 
under förhistorisk tid, framför allt under bronsåldern, vilket bland annat 
var en följd av de goda betesmarkerna. Gravhögarna och deras vanligen 
höga, fria lägen har en stor betydelse för miljön genom deras påverkan på 
landskapet. Även de industriella lämningarna efter stenkrossindustrin 
som bland annat är tydlig vid Dagshög har ett kulturhistoriskt värde. 
Dagshög är beläget i väster om Grevie utmed kusten söder om Torekov.

Grevie backar, Salomonhög samt Stora och Lilla Nötte pekas även ut i 
kommunens Kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige augusti 
2000. Grevie backar med anledning av ett för Bjärehalvön större område 
utan bebyggelse eller annan påtaglig modern exploatering, Salomonhög 
pga  en unik koncentration av gravhögar från bronsåldern och Stora och 
Lilla Nötte med anledning av koncentration av gravhögar i monumentala 
lägen.

Under 1987 genomfördes en  bebyggelseinventering där byggnader 
i Grevie inventerades. 5 fastigheter i Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla, se karta 14, enligt 
byggnadsnämndens beslut 1988-01-25. Dock är byggnaderna på Böske 
2 74	idag	rivna.	( orr	om	korsningen	Stålhögavägen/Hålarpsvägen).
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Karta 15, Fornlämningar.  Källa Riksantikvarieämbetet

Fornlämningar
Ett 30-tal boplatser samt lösfynd från stenåldern är funna, se karta 
16. Från bronsåldern finns gravhögar och skålgropsförekomster. Från 
järnåldern finns några mindre gravfält. Fossil åkermark har påträffats.

Bostäder 
I Grevie, inkl Grevie kyrkby, finns drygt 900  permanent boende. 
Grevie domineras av fristående småhus och är sällan högre än två 
våningar.

I skrivande stund har Båstadhem 97 hyreslägenheter i Grevie 
varav 24 lgh finns på demensboendet, Almgården, i Grevie kyrkby. 
Övriga lägenheter finns på Järnvägsgatan samt Tvärstigen i Grevie 
samhälle.

Båstadhem har cirka 100 köande till Grevie och är deras näst 
”svåraste” område avseende uthyrning efter Torekov där de ibland 
får leta innan de hittar ny hyregäst efter uppsägning.

Service
Skola och förskola
I Grevie längs Solhemsgatan finns Backabyns förskola, med cirka 
30 platser. I skrivande stund är Backabyn fullbelagt. I Grevie finns 
även de privata förskolorna Backabusarna (Timmervägen 28) 
respektive Äpplet (Grimmes väg). Backabusarna har kapacitet att 
ta emot 20 barn men i skrivande stund är 14 barn inskrivna där. På 
förskolan Äpplet är 24 barn inskrivna vilket innebär att förskolan 
i dess nuvarande lokaler är fullbelagd.

Grevie i siffror
•	 Folkmängd Båstads kommun: ca 14 550 personer
•	 Folkmängd Grevie samhälle & kyrkby ca 910 personer
•	 Fritidshus i Grevie: cirka 20 fastigheter
•	 Småhus i Grevie: cirka 290 fastigheter
•	 Hyresrätter i Grevie: cirka 110 bostadsenheter
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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 lokalerna och 
eleverna flyttade till Västra Karup skola där de sedan dess har haft både 
skol- och fritidsverksamhet.

Den privat montessoriskolan Asken (F-6) som är belägen i Grevie kyrkby 
är med sina 120 elever just nu fullbelagd.

Äldreomsorg och vård
Båstads kommun har ett stort antal äldre jämfört med riksgenomsnittet. 
En stor del av de som flyttar in till kommunen är äldre. 

I Grevie kyrkby finns Almgårdens vård och omsorgsboende  med 24 
lägenheter fördelade på tre avdelningar. 

Lyans dagverksamhet för dementa ligger i nära anslutning till Almgården. 

Almgården

Montessoriskolan, Asken 
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Arbetsplatser
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är 
Lindab med huvudkontoret och tillverkningsenheterna Lindab Ventilation 
AB och Lindab Steel AB. N.P. Nilssons trävaruaktiebolag har funnits i Grevie 
sedan 1907 och är byns äldsta företag.

Här	 inns	också	 illab 	Tema	klasskort 	Bjäre	kvarn 	Sandbäckens	rör	(f.d.	
Bjäre	rör)	och	ytterligare	ett	 lertal	medelstora	företag	tillsammans	med	
en stor mängd småföretag och jordbruk vilket gör att arbetstillfällena är 
många i Grevie - speciellt i förhållande till antalet invånare i orten.

Knutpunkter, platser och verksamheter
Grevie som ort har ett utpekat centrum kring Bjärepunkten. Centrumet 
kan dock upplevas något diffust och oklart på grund av att handeln är 
utspridd och vägstrukturen inte är helt tydlig. Det skapar en otydlighet 
kring vilken service som kan hittas var och det inbjuder inte till att 
förflytta sig till fots mellan butikerna. Det i sin tur medför också en brist 
på platser för spontana möten vilket är viktigt för att skapa folkliv. Ett 
rikt folkliv attraherar både handel och inflyttning samt ökar tryggheten.
Inom orten finns även ett antal målpunkter med olika karaktär samt 

Lindab AB

NP Nilsson

Lindab Steel AB
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funktioner i form av bl a arbetsplatser och mötesplatser. De knutpunkter 
som identifierats i detta arbete är Bjärepunkten med bl.a  ICA och 
bibliotek, Grevieparken och Grevie idrottspark. I Grevie kyrkby  och strax 
utanför Grevie finns också ett antal knutpunkter som påverkar ortens 
struktur: Grevie kyrka och församlingshem, Bjäre scoutkår, Åkagårdens 
golfklubb, Bjäre golfklubb (Salomonhög).

Tillhör man den yngre generationen i Grevie sker träffar i regel hemma 
hos varandra om inte på t ex Grevie idrottspark. Dock är många i Grevie 
av uppfattningen att man inte beger sig till Grevie idrottspark om man 
inte har en bokad aktivitet. Med andra ord saknas plats för spontanta 
oplanerade möten. Någon annan naturlig plats för ungdomar att ”hänga 
på” finns inte förutom biblioteket i Bjärepunkten. Biblioteket kan dock 
upplevas begränsande då ljudnivån bör hållas låg inom verksamheten 
samt begränsade öppettider.

BJÄREPUNKTEN - ICA, BIBLIOTEK m.fl.
Bjärepunkten och dess intilliggande verksamheter är Grevies mest 
centrala punkt. Här finns bl a ICA, bibliotek, frisör, lantmannabutiken 
Bjäre Kvarn, second handbutiken Rutigt & Randigt samt en bensinstation.

Bjärepunkten är en stark målpunkt som inte bara Greviebor besöker 
utan även fångar upp människor som är på genomresa. Även om det är 
möjligt att ta sig mellan butikerna till fots eller cykel inbjuder platsen till 
att använda bilen.

GREVIEPARKEN
I Grevieparkens bygdegård finns Båstad kommuns största 
evenemangslokal med plats för upp till 800 personer inomhus. Där finns 
en stor festlokal med scen och dansgolv, restaurangkök och bar med 
fullständiga rättigheter. Här arrangeras allt från julshower, danskvällar, 
pub-aftnar, föreläsningskvällar, TV- och radiosändningar, auktioner, 
bolagsstämmor, privata fester och många andra arrangemang.

Väg 105 / Stålhögavägen förbi Bjärepunkten

Entré Grevieparken

Grevie Idrottspark
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GREVIE IDROTTSPARK
Greve Idrottspark är en viktig mötesplats för många. Grevie har ett 
rikt fritidsutbud med flertalet aktiva föreningar som sysselsätter 
många ungdomar. I idrottsparken i Grevie finns fotbollsplaner och 
inomhushall där idrottsklubben Grevie GIK bedriver fotbollsträning 
och seriespel för ungdomar och seniorer, barngymnastik, samt en 
aktiv motionsverksamhet för både stora och små. Bjärelaget med 
damfotboll har sin hemvist här också. Grevie GIK har för närvarande 
drygt 380 medlemmar (inkl barngymnastik) i åldersspannet 2-91 år 
varav närmare 250 är killar. Grevie Idrottscenter AB sköter driften av 
idrottshallen i Grevieparken. Här i inomhushallen kan man spela fotboll, 
tennis, innebandy, badminton. Grevie GIK planerar att utöka sitt utbud 
och verksamhet under 2017 med bl a fler olika bollsporter. 

TORGYTAN INTILL JÄRNVÄGSGATAN
Torgytan intill Järnvägsgatan har potential till att bli en social mötesplats 
och inte bara något man passerar. På platsen finns ett konstverk av 
Kraitz. Mitt emot torgytan finns en pizzeria.

Konstverk av Kraitz
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Bjäre scoutkår och Montessoriförskolan Äpplet

Två glada skrattande scouter, Bjäre scoutkår

BJÄRE SCOUTKÅR
På övervåningen i en villa belägen i Grevie kyrkby bedrivs 
scoutverksamhet för både unga och vuxna sedan 1958. Bottenvåningen 
hyrs sedan 2007 ut till montessoriverksamhet. Föreningen har ett 
60-tal medlemmar, varav ungefär hälften aktiva, som träffas varje 
vecka. Emellanåt anordnas även hajk, dvs en vandring i naturen. 

”Upptäckarna” i Bjäre scoutkår
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BJÄRE GOLFKLUBB
Bjäre golfklubb är beläget drygt 600 m söder om Grevie Kyrkby. Klubben 
har drygt 800 medlemmar och cirka 10 500 greenfeegäster samt 2 300 
boende. På banan spelas ca 21000 rundor per år och antalet besökare 
per vecka under april till oktober inklusive unika gäster till krogen ligger 
i snitt på knappt 1000 men toppar normalt under vecka 28-31 med 1500-
2200 besökare. Bolaget Bjäre Golf AB som driver anläggningen inklusive 
krogen har 8-25 anställda beroende på säsong.

ÅKAGÅRDENS GOLFKLUBB
Åkagårdens golfklubb är beläget alldeles strax söder om Grevie kyrkby. 
Klubben har cirka 1400 aktiva medlemmar varav  cirka 75 % bor i 
närområdet. Uppskattningsvis  besöker ca 22 000 personer anläggningen 
från mars-oktober (exkl de matgäster som besöker restaurang och de 
som kommer för att träna).

LINDAB
Lindab är med sina drygt 600 arbetstillfällen i Grevie den största 
arbetsgivaren på orten. I dagsläget bor cirka 30 av dem i Grevie - resten 
pendlar in till orten.

FÖRSAMLINGSHEM, GREVIE KYRKBY
I församlingshemmet i Grevie kyrkby anordnas sammankomster för 
både unga och gamla varannan eller varje vecka. Grevie och Förslövs 
församlingar samarbetar.

SKOLA I VÄSTRA KARUP
I dagsläget finns ingen kommunal skola i Grevie. Barnen bussas sedan 
april 2014 till skolan i Västra karup (F-6). På skolan går totalt cirka drygt 
140 elever varav cirka 75 elever i dagsläget bussas från Grevie.

Skolavslutning i Västra Karup skola

Golf
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Pågatågsstation i Förslöv

PÅGATÅGSSTATIONEN I FÖRSLÖV
Drygt 4 km söder om Grevie samhälle och drygt 2 km söder om Grevie 
kyrkby är Pågatågsstationen i Förslöv belägen. Stationen öppnades för 
trafik 13 december 2015. I dagsläget trafikeras Pågatågsstationen av 
både norr och södergående tåg, med hel alternativt halvtimmestrafik 
beroende på tid på dygnet.

Kultur och fritid
Båstads kommun har många aktiva föreningar och ett för sin storlek rikt 
kultur- och fritidsliv. Fotbollen har länge varit en central aktivitet i Grevie 
och kommunen. 

För både ungdomar och äldre finns Grevie idrottspark och Grevieparken 
beläget strax öster om centrum (Bjärepunkten) i Grevie samhälle. 

Biblioteket ligger numera i anslutning till ICA. Generellt finns en brist 
på kulturlokaler i Grevie. Önskemål om ett så kallat ”socialt centrum” 
(mötesplats) har framförts från boende på orten  vid ett flertal tillfällen 
såsom vid workshopar, framtidsmingel etc.

Ungdomarna i Grevie påtalar själva en stor brist på platser att träffas och 
umgås på. Ibland kan man ses på caféet i Bjärepunkten men i övrigt är 
man hänvisade att träffas hemma hos varandra.

IDROTT
I Grevie samhälle, strax väster om centrum (Bjärepunkten), ligger Grevie 
idrottspark. Där träffas man i regel bara om man har inbokade aktiviteter 
hos Grevie GIK, dvs det är inte ett ställe man ”hänger på” och träffar 
kompisar spontant och inte heller utövar spontanidrott. Exempelvis 
brännboll.  

Strax utanför Grevie finns möjlighet att spela golf på någon av Bjäres alla 
golfbanor samt även vandra, cykla eller rida i naturlandskapet.
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Grevie i siffror
•	 Grevie backar: 146 ha
•	 Sinarpsdalen: 250 ha
•	 Salomonhög: 3,5 ha
•	 Böske: 3 ha
•	 Vysteborg: 3 ha
•	 Grönområde i centrala Grevie, norr om Järnvägsgatan: 1,4 ha
•	 Grönområde i centrala Grevie norr om Industrivägen: 1,7 ha
•	 88 % eller ca 798 personer av Grevie bofasta invånare bor inom 

300 meter från större grönområde.

Karta 16, Grevies nuvarande grön- och blåstruktur

Grön- och blåstruktur
Grevie har en nivåskillnad inom samhället på 75 m. Högre belägna partier 
har utsikt och utblickar söderut från många punkter och har både Grevie 
backar och Sinarpsdalens intressanta naturområden i sin omedelbara 
närhet. Backarnas rullstensformationer sträcker sig med små höjdryggar 
in i samhället.

Sinarpsdalen är ett populärt naturområde att besöka. Dalen, som 
bildades för omkring 230 miljoner år sedan, är en naturskön, djup 
dal i Hallandsåsen som börjar vid Grevie åsar och mynnar vid Båstad. 
Idag kännetecknas dalen av ett småskaligt jordbrukslandskap med 
naturbetesområden och en värdefull flora. Vandringsleden i Sinarpsdalen, 
som är cirka 3,5 km lång, sträcker sig mellan Nötte backar, sydväst om 
Båstad 	vid	utställningslokalen/naturskolan	 i	Dala 	 samt	Vitsippsvägen	
i Grevie.

Grevie backar är beläget i direkt anslutning till Grevie tätort och är  
också ett populärt naturområde att besöka. Entrén till naturområdet 
är dock ej självklar sett från Grevie. Huvudentrén, med anlagd p-plats, 
är belägen  längs Killetorpsvägen sydost om Killebäckstorp. Från väg 
105 (Stålhögavägen) mitt emot Lindab Steel AB kan man ta sig över 

Teckenförklaring
           Nytt grönstråk

                      Be�ntligt grönstråk

                      Svårtillgänglig bäck

                      Större grönområde

+150 möh   Antal meter över havet

Lindab
Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken

+150 möh

+130 möh

+80 möh

+70 möh

+61 möh

+74 möh

+100 möh
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Greviebackar 

stängsel via en trätrappa in till Grevie backar. Bakom Bjärepunkten finns 
även möjlighet att ta sig in till Grevie backar. Skyltning saknas vid båda 
platserna. Det som främst sätter sin prägel på  Grevie  backar  är  de betade 
rullstensåsarna. Dessa bildades för ca 14000 år sedan, då den senaste 
landisen började att släppa sitt grepp äver den nordvästra delen av 
Skåne. Landskapet är mycket omväxlande med inslag av enefälader (dvs 
många enbuskar), hagmark, åkermark samt några minde skogspartier. 
Floran är varierande med rikedom av blommande örter och träd från 
tidig vår till sen sommar. Här finns bland annat Bjärehalvöns rikligaste 
bestånd av backsippa. Spåren efter mänsklig verksamhet är många och 
sträcker sig över en lång tidsperiod från bronsålder fram till nutid. En 
stor del av Grevie backar är förklarat som naturreservat. Vandringsleden 
”Kulturslingan” är ca 3 km lång.

I centrala Grevie finns två grönområden belägna på rullstensåsar. 
Höjdskillnaderna mellan väg 150 (Stålhögavägen) och grönområdena 
är närmare 10 m vilket gör det svårt att angöra grönområdena just från 
Stålhögavägen.

Inom grönområdet strax norr om Järnvägsgatan finns en gångslinga som 
ansluter till både Järnvägsgatan och lekplats strax intill Båstadhems 
lägenheter vid Tvärvägen. Man kan även nå grönområdet via intilliggande 
villaområde. Grönområdet består av uppvuxna lövträd samt en hel del 
lägre buskvegetation. Gångslingan är ej belyst. Däremot är lekplatsen 
och den anslutande gång- och cykelbanan mellan Lindab och NP Nilsson 
belyst. Lekplatsen  är populär och gångslingan används också flitigt av 
bl.a hundägare.

Det andra grönområdet i tätorten är beläget norr om Industrivägen, 
öster om väg 105 (Stålhögavägen). Grönområdet kan man nå både via 
stickgata från Järnvägsgatan samt Industrivägen. Inom grönområdet 
finns upptrampade stigar som vittnar om att människor promenerar 
där. Grönområdet består även här av uppvuxna lövträd samt en del lägre 
buskvegetation.

Backsippa
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Efter järnvägsspåret tagits bort har tillgängligheten ökat till natur- och 
rekreationsområden i anslutning till banvallen. Under 2017 kommer 
sträckan Båstad-Grevie att byggas om till gång- och cykelväg samt ridled 
där det är möjligt.  Sträckan Grevie-Förslöv kommer att byggas om under 
kommande år, 2018-2019.

Mellan Grevie samhälle och Grevie kyrkby löper Vadbäcken. Marken längs 
båda sidor av bäcken är till stösta del odlad jorbruksmark och privatägd. 
Det innebär att marken längs bäcken är svårtillgänlig för allmänheten 
och svår att nyttja som rekreationsstråk.

Strax öster om väg 105 i höjd med Grevie kyrka är ett grönområde 
beläget. Området är utpekat i Planprogram för Grevie kyrkby som 
”Befintligt grönområde som sparas och utvecklas för närrekreation”. Då 
de uppdagats att området är sankt är det tveksamt om det lämpar sig för 
vidare utveckling som rekreationsområde. Dungen är ändå bevarandsvärd 
då den fyller sin funktion bl a som vindskydd för intilliggande bebyggelse 
och är en tillgång för djur.

Grönområden fyller flera viktiga funktioner och är en del av de 
ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Utöver att fungera som biotop 
och skapa förutsättningar för biologisk mångfald är grönområdena 
viktiga för människans välmående. Att ha tillgång till ett grönområde 
inom 300 meter sänker folks upplevda stressnivå. Människan behöver en 
viss mängd yta grönområde i sin närhet för att må bra. Ett riktvärde bör 
vara minst 15-20 kvm grönyta per person, där 15 kvm per person är en 
storlek som används av en del storstadskommuner. Därför bör Båstads 
kommun kunna hålla en högre ambition. Dessa ytor ska vara tillgängliga, 
inom gång- eller cykelavstånd och de behöver vara sammanhängande 
större ytor och stråk.

Grevie är ett förhållandevis litet samhälle med ”närhet till allt” - som 
många Geviebor beskriver orten. Det gör också att många har närhet till 
grönområden. Några av grönytorna är dock svårtillgängliga på grund av 

Viktiga aspekter för bostadsnära natur:
•	 Tillgång - den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör
•	 Tillgänglighet - den faktiska och upplevda tillgängligheten till 

denna natur
•	 Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden

Sinarpsdalen 
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topografin, växtlighet och avskärande vägar.  Grevie har god potential 
till att binda samman de befintliga grönområdena med varandra. Idag 
finns länkar i form av t ex gång- och cykelbana och gångstigar som tål att 
förbättras, se karta 17.

	dag	 inns	två	naturområden	i	anslutning	till	tätorten 	som	är	större	än	6	
ha. Det är Grevie backar och Sinarpsdalen.

Parker och grönytor 
ågra	anlagda	parker	 inns	inte	i	 revie 	däremot	 inns	öppna	grönområden	

insprängda i bebyggelsen. Se ovanstående beskrivning under rubriken 
”Grön- och blåstruktur”.

Lekplatser
Förutom lekplatser vid skolor och förskolor	 inns	5	lekplatser	utspridda	i	
Grevie samhälle.	Tre	mindre	lekplatser	 inns	i	ortens	norra	del.	Det	 inns	
även ett par lekplatser i centrala Grevie. Lekplatsen intill grönområdet 
norr om Järnvägsgatan samt lekplats och fotbollsplan intill den nu stängda 
Backaskolan är uppskattade av många barn och besöks frekvent. Ortens 
lekplatser är viktiga för barnen då de utgör en viktig del av deras vardag.

Huvudmannaskap
I Grevie råder enskilt huvudmannaskap för allmänna platser vilket 
innebär att grönytor sköts av vägföreningen (Grevie GA:2).

Gator och trafik
Huvudmannaskap
I Grevie råder enskilt huvudmannaskap för allmänna platser vilket 
innebär att gator sköts av vägföreningen (Grevie GA:2). Trafikverket 
är väghållare för Timmervägen, Järnvägsgatan, Gimlevägen samt väg 
105 (Stålhögavägen).

Lekplats intill Ljungvägen

Befintlig lekplats inom grönområdet norr om Järnvägsgatan
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Biltrafik
Målpunkter	 som	 alstrar	 mycket	 tra ik	 i	 revie	 är	 Bjärepunkten 	 revie	
drottspark/ revieparken	 och	 dess	 kringverksamhet	 samt	 de	 större	

arbetsplatserna på orten, t ex Lindab och NP Nilsson. Även förskole- och 
skolverksamheten	 i	 revie	kyrkby	alstrar	 en	del	 tra ik	beroende	på	hur	
skolbarnen tar sig till skolan.

Enligt resvaneundersökningen framtagen av Region Skåne är bilen det 
mest använda färdmedlet i Båstads kommun oavsett vilken distans det 
handlar om. År 2013 gjordes 40% av resorna under 1 km med bil, och på 
distansen 1-5 km utgjorde bilresorna 77%. 

Det	 är	 en	 stor	 del	 genomfartstra ik	 på	 Stålhögavägen	 men	 även	
Järnvägsgatan och Gimlevägen.	 2012	 uppmättes	 årsmedeldygnstra iken	
(ÅDT) på Gimlevägen respektive Järnvägsgatan till 950 respektive 900 
fordon varav ca 90 respektive 110 var lastbilar. För väg 105 (Stålhögavägen) 
uppmättes	årsmedeldygnstra iken	( DT)	2013	till	3640	fordon	varav	320	
var lastbilar.

Parkering
I Grevie	 samhälle	 inns	drygt	300	parkeringsplatser	 som	 inte	 är	knutna	
till bostäder eller arbetsplatser. Den största parkeringsytan är intill 
Grevieparken som rymmer ca 180 bilar. Vid Bjärepunkten och Bjäre 
antmän	 inns	 ca	 90	 platser	 och	 vid	 torgytan	 intill	 ärnvägsgatan	 inns	
drygt	40	platser.	 	övrigt	 inns	en	hel	del	ytor	som	används	som	parkering	
trots att ytan ej är utpekad som sådan, t ex intill f.d. lastkajen vid f.d järnväg.

Parkeringsmöjligheter för lastbilar och bussar som kommer till Grevie i 
samband	med	evenemang	 inns	i	anslutning	till	t	e 	 revieparken.

Stålhögavägen, Grevie
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Kollektivtrafik
Skånetra iken	tra ikerar	 revie	med	regionbussar.	Med	buss	från	 revie	
tar det drygt 14 min till Båstad och 6-11 min till Förslöv beroende 
på bussens rutt. Till Torekov tar det 22 min med direktbuss. I Grevie 
samhälle finns 5 busshållplatser och i anslutning till Grevie kyrkby finns 
3.

I december 2015 öppnade tunneln genom Hallandsås och samtidigt 
invigdes Förslövs station, cirka 4 km söder om Grevie centrum. Stationen 
i Förslöv trafikeras med pågatåg, som man kan nå via buss 504 alt 505, 
mot Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Från och med december 2016 
går även pågatåg norrut till Båstad, Laholm och Halmstad. Med tåg tar 
det 5 minuter från Förslöv till Båstad, ca 20 minuter till Halmstad, 30-35 
minuter till Helsingborg och 1 timme och 40 minuter till Malmö.

Öresundstågen mellan Göteborg och Köpenhamn stannar vid Båstads 
järnvägsstation. Med tåg tar resan ca 2 timmar från Båstad till Köpenhamn 
och ungefär lika lång tid till Göteborg. Södergående Öresundståg stannar 
även i Ängelholm, Helsingborg, Ramlösa, Landskrona, Kävlinge, Lund, 
Malmö och norrgående i Laholm, Falkenberg, Varberg, Åsa, Kungsbacka, 
Mölndal.

Gångtrafik
På de flesta sträckor inom Grevie samhälle och Grevie kyrkby får 
gående dela utrymme med cyklisterna på kombinerade gång- och 
cykelvägar.

Cykeltrafik
Inom området ”Bebyggd miljö” i miljöprogrammet finns ett mål om att 
bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 
för alla. Detta innebär enligt miljöprogrammet att ”tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik”.

Grevie i siffror
•	 Årsmedeldygnstrafik	 på	 Järnvägsgatan	 och	 Timmervägen: 900 

respektive 680 fordon (enligt Trafikverkets	trafikräkning	2012)
•	 Årsmedeldygnstrafik	 på	 Stålhögavvägen	 (väg	 105):	3640 fordon 

(enligt	Trafikverket	trafikräkning	2013)	varav	320 var lastbilar
•	 40 % av resorna under 1 km gjordes med bil 2013 i Båstads kommun
•	 77 % av resorna på distansen 1-5 km gjordes med bil 2013 i Båstads 

kommun
•	 Antal bilplatser i Grevie samhälle: 314 platser
•	 Ca 95 % av alla Grevies invånare bor inom 500 m från busshållplats

Skånetrafiken, buss och pågatåg i  Förslöv
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Det	 inns	många	skäl	att	öka	andelen	resor	som	sker	på	cykel.	Att	 lytta	
resor från bil till cykel medför stora samhällsvinster. Det handlar både om 
miljö- och hälsovinster och om ökade stadslivskvaliteter som kan bidra till 
att öka stadens konkurrenskraft som attraktiv plats för boende och arbete. 

Enligt en enkät om cykelvanor som genomfördes av Region Skåne 2014 
i samband med framtagandet av vägledningsdokumentet ”Planera för 
cykeln	i	småstaden 	framkom	att	de	viktigaste	aspekterna	för	att	få	 ler	att	
cykla var förbättrad stadsmiljö, attitydförändringar och fysiska åtgärder.

I Båstads kommun cyklar enligt Region Skånes nulägesanalys (framtagen 
i samband med arbetet med Planera för cykeln i småstaden) 8,5% av 
befolkningen. Kvinnor cyklar något mer än män. 

Då Grevie (inkl Grevie kyrkby) är en relativt liten ort ligger 88 % av orten 
inom	en	radie	av	1	km	trots	att	orten	är	 utsträckt 	i	både	nord/sydlig	och		
öst/västlig	riktning.	Hela	 revie	nås	inom	3	km	vilket	tar	cirka	10	minuter	
på cykel.

2015 invigdes Kattegattleden som är ett sammanhängande regionalt 
stråk som går från Göteborg till Helsingborg. Den går via Båstad, Grevie 
och längs med delar av södra kusten. Vägen är skyltad och går både på 
cykelvägar	och	i	blandtra ik.	

Enligt ”Cykelplan för Båstads kommun” är gång- och cykelbanorna i Grevie 
och Grevie kyrkby av blandad standard. En del gång- och cykelbanor 
håller god standard och en del mindre god eller till och med låg standard 
vissa sträckor. Det är främst de sträckor där man som cyklist är hänvisad 
att	 cykla	 i	blandtra ik	 som	standarden	är	 låg 	e empelvis	Timmervägen 	
Järnvägsgatan, Marknadsvägen, Grimmesväg samt del av Gimlevägen.

I kommunens cykelstrategi (antagen av kommunstyrelsen 2015-02-11) 

Strategier för att skapa en mer cykelvänlig fysisk miljö:
•	 Cykelnätet bör vara tätt, sammanhängande och tillgängligt
•	 Cykelnätet	bör	både	vara	trafiksäkert	och	upplevas	som	tryggt
•	 Vägledning/skyltning bör vara tydlig och informativ
•	 Att välja cykeln bör vara enkelt och komfortabelt

Nyttan med cykling:
•	 Mindre miljöpåverkan
•	 Bättre stadsmiljö
•	 Bättre folkhälsa
•	 Ökad social hållbarhet
•	 Bättre samhällsekonomi

inns	tre	strategier	formulerade
	 Stadsmiljö och detaljutformning
	 Kommunikation och service
	 Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk

Ett tydligt ställningstagande utifrån Båstads kommuns miljöprogram är att 
cykel- och gångvägar ska prioriteras. Detta innebär, enligt cykelstrategin, 
delvis att utbyggnaden och förbättringen av cykelvägar ska prioriteras 
framför	utbyggnaden	och	förbättringar	som	rör	motortra ik.	Det	innebär	
också att cykelvägar i viss mån kan ta delar av bilvägar i anspråk om det 
inns	behov	för	detta.	 rioriteringen	kommer	främst	ske	i	samband	med	

cykelhuvudstråket, där framkomligheten för cyklister ska vara hög. Det 
innebär att underlaget ska vara bra, det ska vara tryggt och säkert samt 
att hinder inte ska försämra framkomligheten.

I cykelstrategin föreslås ett antal stråk som behöver komma till för att 
komplettera cykelvägnätet, se karta 18. 
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Grevie i siffror
•	 Cirka 88 % av tätorten nås inom 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
•	 100% av Grevie samhälle nås inom 3 km vilket tar ca 10 min på 

cykel
•	 Bjärepunkten - Ljungvägen: ca 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
•	 Bjärepunken - Grevie kyrkby: ca 2 km vilket tar ca 6 min på cykel

Gamla banvallen genom Grevie samhälle föreslås användas som gång- och 
cykelbana. Under 2017 kommer sträckan mellan Båstad och Grevie att 
anläggas med asfalt. Sträckan mellan Dala (söder om Företagsbyn i Båstad) 
och fram till Grevie tätort kommer även att kunna nyttjas som ridled.

För Grevie föreslås även följande:
 
	 13. Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. 
Timmervägen	är	på	vissa	delar	bredare 	men	 ärnvägsgatan	når	 ler	
målpunkter. Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en 
bra cykelväg med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan 
eventuellt bli mindre vid en cykelväg på banvallen. 

	 14.  Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, 
förskola och vårdhem.

Sammanfattning:
•	 Grevies knutpunkter behöver förtydligas och förstärkas för att bli 

attraktiva mötesplatser.
•	 Grevies invånare har god tillgång till tillgänglig grön- och 

rekreationsområde
•	 Trafiksituationen	är	stundtals	besvärlig	på	främst	Timmervägen,	

Järnvägsgatan	samt	väg	105	(Stålhögavägen)
•	 Grevies	invånare	har	god	tillgänglighet	till	kollektivtrafik
•	 Platser	för	social	samvaro	saknas	för	flera	grupper.

Karta 17, Grevie, utdrag ur Båstads cykelstrategi

29 
 

Grevie och Grevie kyrkby 

Grevie kommer med det nya busskonceptet för Bjäre att bli en viktig 
bussnod. I Grevie kommer förhoppningsvis den gamla banvallen bidra 
till ett stråk genom byn.  Ett öst-västligt huvudstråk behövs genom 
orten. Detta kan anläggas antingen längs med Järnvägsgatan eller 
Timmervägen.  Idealiskt vore ifall båda kunde byggas men vid en 
prioritering knyter Järnvägsgatan bättre an till skola samt till 
matvarubutik som ligger väster om Järnvägsgatan.  

I dagsläget är bebyggelsen i Grevie kyrkby gles men då en detaljplan 
håller på att tas fram för området kommer området att förtätas. En 
Montessoriförskola och skola samt ett vårdboende finns längs med 
Grimmes väg. Busstrafiken har tidigare gått via skolan men kommer 
nu endast stanna ute vid Grevie byaväg. Detta ställer ökade krav på 
goda gång- och cykelvägar till skolan.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag:  
13. Ett stråk på antingen Järnvägsgatan eller Timmervägen. 
Timmervägen är på vissa delar bredare, men Järnvägsgatan når fler 
målpunkter. Det är viktigt att Järnvägsgatan i östra delarna får en bra 
cykelväg med tydlig koppling till bussarna. Behovet av detta kan 
eventuellt bli mindre vid en cykelväg på banvallen.  
 
14. Ett gång- och cykelnät längs med Grimmes väg och på 
Marknadsvägen i Grevie kyrkby för säker tillgänglighet till skola, 
förskola och vårdhem.  

13 

14 
Grevie ky rkby  

Behov: 

 Ett tydligt huvudstråk i öst-västligt riktning stråk genom 
Grevie 
 

 Bättre och säkrare kopplingar till bussläget på 
Järnvägsgatan i Grevie 
 

 Ett stråk som inkluderar skola, förskola och vårdboende i 
Grevie kyrkby och som ansluter till cykelvägen och 
busshållsplatsen längs med Grevie byaväg 

 

Befintlig cykelväg 
Hög strategisk prioritet 
Medlehög strategisk prioritet 
Lägre strategisk prioritet 
Gång- och cykelväg som byggs under 2015 
Cykelstråk i blandtrafik 
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7. FRAMTID
Grönstruktur
En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Grevies grönstruktur 
är att kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna. Det innebär 
att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och driver utvecklingen i nära 
samarbete med kommunen då det är de som kommer att ha skötselansvar 
för platserna.

Den	 framtida	 grönstrukturen	 utgår	 från	 den	 be intliga	 grönstrukturen	
och strävar efter att skapa en sammanhängande, tillgänglig grön- och 
blåstruktur med höga rekreationsvärden.

Grevie saknar idag en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur. Flera, 
både	 större	 och	 mindre 	 grönområden	 inns	 i	 anslutning	 till	 be intlig	
bebyggelse men tydliga kopplingar saknas och det är inte heller självklart 
att hitta in till grönområdena. Mellan Grevie och Grevie kyrkby sträcker 
sig Vadbäcken. Bäcken löper mestadels genom ett jordbrukslandskap och 
är delvis kulverterad. Då mark längs bäcken är privatägd och brukas är det 
osäkert om det är realiserbart att utveckla sträckan längs bäcken som ett 
rekreationsområde.

Karta 18 visar Grevies framtida grönstruktur. De större grönområdena 
Sinarpsdalen och Grevie backar bör knytas ihop genom kompletterande 
gång- oc h cykelstråk. Både ”runt” Grevie samt tvärs igenom och därmed 
också knytas samman med de mindre grönområdena som  är insprängda i 
den		be intliga	bebyggelsen.

Entrén till Grevie backar bör tydliggöras med t ex skyltning. För de som 
väljer	att	köra	bil	till	grönområdet	bör	det	 innas	en	anvisad	parkeringsplats 	
Förslagsvis någonstans bakom Bjärepunkten där kommunen är markägare.

Grevie Idrottspark är sedan länge etablerade väster om väg 105 vid norra 
infarten till Grevie. Verksamheten bör säkras upp genom att planlägga 
marken samt även möjliggöra en utbyggnad. Önskemål har framförts 

Karta 18, framtida grönstruktur, Grevie

Teckenförklaring
           Be�ntligt grönstråk

                      Nytt grönstråk

                      Svårtillgänglig bäck

                      Större grönområde

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken

+150 möh

+130 möh

+80 möh

+70 möh

+61 möh

+74 möh

+100 möh
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Framtidsstrategier för grönstrukturen:
•	 Utveckla	befintliga	grönområden	i	anslutning	till	bebyggelse
•	 Kombinera rekreation och aktivitet.
•	 Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk

om att anlägga en hundrastgård i anslutning till Grevie Idrottspark och 
Grevieparken.

Grevieparken och Grevie Idrottspark bör på ett tydligare sätt knytas 
samman med Sinarpsdalen i nordväst samt även Grevie backar i söder. En 
gångslinga inbjuder och möjliggör för både människor (och ev hundar) att 
lätt ta sig ut i naturen både korta och långa rundor.

Sedan	Hallandsåstunneln	öppnades	för	tågtra ik	har	marken	för	den	gamla	
banvallen frigjorts. Att anlägga en gång- och cykelbana på banvallen ger 
ett utmärkt tillfälle att knyta ihop rekreationsområden både norrut  mot 
Sinarpsdalen och Båstad samt söderut mot Förslöv. Beslut är tagna om 
att anlägga gång- och cykelbana mellan Båstad och norra delen av Grevie 
under 2017. Längs sträckan söder om Företagsbyn och Grevie kommer 
gång- och cykelbanan att kompletteras med en ridled. Anläggande av 
gång- och cykelväg för att knyta ihop Grevie och Förslöv är planerat till 
2018/2019.

Det	 be intliga	 bostadsområdet	 norr	 om	 imlevägen	 knyts	 an	 till	
Sinarpsdalen	 med	 en	 mängd	 olika	 gångstigar	 vilka	 används	 litigt	 av	
lera	boende		i	området.	 är	området	söder	om	 imlevägen	bebyggs	bör		
den	nya	bebyggelsen	kopplas	ihop	genom	grönstråk	med	be intliga	både	
små och större grön- och rekreationsområden, norrut mot Sinarpsdalen 
samt västerut mot Grevie backar. Likaså bör ett grönstråk möjliggöra 
en	 koppling	 mellan	 f.d.	 banvallen	 och	 väg	 105 	 dvs	 öster	 om	 be intligt	
verksamhetsområde.

Huruvida det är möjligt att knyta ihop grönstråk längs banvall och väg 
105 med en  slinga längs Vadbäcken är oklart. Marken längs Vadbäcken 
är jordbruksmark och dessutom privatägd. En möjlig koppling mellan 
banvall	och	väg	105	stra 	öster	om	 indab	Steel	ABs	be intliga	verksamhet	
bör möjliggöras i framtida detaljplan för området.

ängs	väg	105	 inns	en	anlagd	gång‐	och	cykelväg	som	 	knyter	samman	
Grevie samhälle med Grevie kyrkby. Mark mellan Grimmes väg och väg 
105 är planlagd för bostader och till viss del handel och mindre icke 
störande verkamhet. Detaljplanen möjliggör även grönstråk som binder 
ihop Grimmesväg och väg 105 samt även längs med väg 105.

Strax öster om väg 105 i höjd med Grevie kyrka är ett grönområde 
beläget. Området är utpekat i Planprogram för Grevie kyrkby som 
”Befintligt grönområde som sparas och utvecklas för närrekreation”. Då 
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Befintlig lekplats inom grönområdet norr om Järnvägsgatan

de uppdagats att området är sankt är det tveksamt om det lämpar sig för 
vidare utveckling som rekreationsområde. Dungen är ändå bevarandsvärd 
då den fyller sin funktion bl a som vindskydd för intilliggande bebyggelse 
och är en tillgång för djur.

revie	 har	 lera	 mindre	 lekplatser.	 	 dagsläget	 driftas	 lekplatserna	 av	
gemensamhetsanläggningen Grevie GA:2. Fokus bör ligga på att hellre göra 
ett fåtal kvalitativa lekplatser som är strategiskt placerade istället för att 
anlägga många utspridda i samhället. Förslagsvis förstärks den etablerade 
större lekplatsen i anslutning till grönområdet norr om Järnvägsgatan, 
intill Tvärstigen.

Med anledning av att många Greviebor uttryckt önskan om ett så kallat 
”Socialt centrum”, dvs mötesplats samt att mark frigjorts i samband 
med att järnväg och lastkaj numera ej brukas föreslås att en mötesplats 
möjliggörs på platsen i anslutning till den gamla lastkajen. Platsen skulle 
kunna inrymma både en mindre park med bänkar, kulturhus i form av 
t.ex en skaparverkstad (för både musik, konst och andra aktiviteter).  Där 
skulle också t.ex en boulbana eller en skateramp anläggas. Mötesplatsen 
kan också fungera som ett nav för att binda ihop t.ex Sinarpsdalen med 
Grevie backar.

Under ”Framtidsminglet” som anordnades den 31 januari framfördes 
önskemål om att anlägga ett utegym. Förslagsvis skulle utegymmet 
placeras antingen i anslutning till Grevie GIK’s verksamhet.

Grönstrukturen är en viktig del i hanteringen av dagvatten. Det är av stor vikt 
är att minska risken för översvämningar i samband med kraftig nederbörd.
Det är viktigt att vid all exploatering beakta dagvattenhanteringen för 
att	 inte	 skapa	 en	 ökad	 belastning	 på	 det	 be intliga	 dagvattennätet	 eller	
Vadbäcken. Öppna dagvattenlösningar kan om de utformas på ett bra sätt 
tillföra kvalitéer till både verksamhets- och bostadsområde.

Gator, trafik och kommunikation
En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Grevies gator och 
park/naturområden	är	att	kommunen	inte	är	huvudman	för	de	allmänna	
platserna. Det innebär att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och 
driver utvecklingen i nära samarbete med kommunen då det är de som 
kommer att ha skötselansvar för platserna. 

Stålhögavägen/väg	 105	 är	 revies	 mest	 belastade	 vägsträcka 	 med	
sina cirka 3640 i ÅDT	(årsmedeldygnstra ik) 	varav	cirka	320	är	 tunga	
fordon.	Därefter	är	 ärnvägsgatan	och	Timmervägen	de	mest	tra ikerade	
vägsträckorna med 900 i ÅDT respektive 680 fordon.

I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att arbeta 
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för sänkta hastigheter och säkra övergångar i tätorten. För att uppnå det 
krävs	 tra iksäkerthetshöjande	 åtgärder	 längs	 väg	 105	 /	 Stålhögavägen	 i	
korsningspunkterna Timmervägen, Järnvägsgatan och Marknadsvägen. 
Dessutom krävs en översyn av högsta tillåtna hastighet för respektive 
gator. En effekt av sänkta hastigheter och säkra övergångar är en trevligare 
och tryggare miljö som inbjuder till promenader.

Under dialog med de boende i Grevie påtalas problematiken kring 
Timmervägen och att en verksamhet (NP Nilsson) är belägen på båda sidor 
av gatan. Under arbetstid kör truckar tvärs över gatan och lastbilar både 
hämtar och lämnar gods. Vilket gör situationen otrygg för både fotgängare 
och	cyklister.		Timmervägen	föreslås	stängas	av	för	genomfartstra ik	inom	

	 ilssons	fastighet.	 enomfartstra ik	på	Timmervägen 	som	inte	ska	till	
NP Nilssons verksamhet, kan ledas via Tranvägen och Böskedalsvägen till 
Järvägsgatan och Gimlevägen. Som fotgängare eller cyklist kan man även ta 
sig via gång- och cykelbana mellan Lindab och NP Nilssons verksamheter.

Gång- och cykeltrafik
ång‐	 och	 cykeltra ik	 ska	 ha	 högst	 prioritet	 i	 tätorten.	 Det	 ska	 vara	

inbjudande att röra sig till fots och både gång- och cykelbanor ska vara 
trygga och säkra. Fotgängare och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras, det ökar även tryggheten för personer med olika typer av 
funktionsnedsättning. Med en miljö som är inbjudande att röra sig i till fots 
eller med cykel minskar behovet av parkeringsplatser i direkt anslutning 
till målpunkterna. Det är viktigt att stärka kopplingarna till målpunkterna 
med en utformning av miljön som leder både fotgängare och cyklister rätt 
på ett tryggt sätt. 

För	att	uppnå	detta	krävs	bl	a	att	tra iksäkerhetshöjande	åtgärder	vidtas	
längs	 väg	 105/Stålhögavägen	 och	 korsningspunkterna	 Timmervägen 	
Järnvägsgatan samt Marknadsvägen. Likaså bör belysning anläggas 
längs med gång- och cykelbanan mellan Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby	samt	vidare	söderut	mot	Förslöv.	Dessutom	bör	tra iksituationen	
på Timmervägen ses över i anslutning till NP Nilssons verksamhet. Då 

112

112



46

företaget har verksamhet på båda sidor om Timmervägen kör många 
truckar över vägen plus att lastbilar hämtar material.

Den gamla banvallen kan nu med fördel byggas om till cykelväg när 
tågtra iken	 lyttat	till	tunneln.	 n	sådan	cykelväg	skulle	knyta	ihop	 revie	
med både Båstad och Förslöv. Cykelbanan skapar möjlighet för allmänheten 
att nå miljöer som tidigare varit stängda och erbjuder nya utsiktspunkter 
över  t ex Båstad och Laholmsbukten.

Tidigare har riktlinjer varit 5 km som övre gräns för arbetspendling med 
cykel, vilket täcker in större delen av både Grevie samhälle samt Grevie 
kyrkby. Elcykeln erbjuder helt nya möjligheter till arbetspendling med 
cykel och vi kan redan se att den övre gränsen för hur långt man kan 
cykla	 till	 arbete	 lyttats 	men	 ingen	 vet	 e akt	 var	 den	 övre	 gränsen	 går	
idag.	Vi	måste	därför	utgå	från	att	ökad	cykeltra ik	genom	tätorten	till	t.e 	
arbetsplatser utanför orten.

Kollektivtrafik
För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att göra det lätt för 
invånarna	att	välja	hållbara	resor.	Tillgång	till	kollektivtra ik	är	en	viktig	
del i att minska bilanvändandet. Att minska bilanvändandet är motiverat 
både med hänsyn till mängden utsläpp av växthusgaser på det påverkan 
på	klimatet	som	de	för	med	sig	och	med	hänsyn	till	tra ikbelastningen	på	
exempelvis Stålhögavägen.

Busshållplatser är viktiga knutpunkter som möjliggör spontana och 
planerade möten. Lokalisering och utformningen av hållplatserna är 
därför viktig. De ska vara tillgängliga och trygga men också trevliga och 
inbjudande.

n	tillgänglig	och	pålitlig	kollektivtra ik	är	viktigt	ur	en	jämlikhetsaspekt	
så att även de som inte äger bil eller har körkort ska ha möjlighet att ta sig 
till arbete, skola, fritidsaktiviteter, socialt umgänge med mera samt uträtta 
vardagsärenden.

För att tågresor ska vara ett attraktivt alternativ till bilen för långa resor 
måste	det	 innas	effektiva	och	pålitliga	bussförbindelser 	för	människor	
som bor i Grevie eller på landsbygden, till och från järnvägsstationerna 
i Förslöv och Båstad. Kommunen måste därför arbeta för att bibehålla 
och utveckla de busslinjer som går till stationerna. Bussförbindelser 
från Grevie till järnvägsstationerna är en förutsättning för att knyta ihop 
”landsbygden” samt för att motverka en ökande bilism.

Parkering
Vid	målpunkter 	hållplatser	och	vid	tätortens	knutpunkter	ska	det	 innas	
gott om bra cykelparkeringar. Cykelparkeringar ska vara trygga, säkra 
och tillgängliga, därför måste de placeras där människor rör sig samt 
vara upplysta. De ska vara anpassade efter dagens varierade cykelutbud 
med vanliga cyklar, elcyklar, träningscyklar, lastcyklar, cykelkärror med 
mera och bör erbjuda service i form av pump och laddningsmöjligheter.

Då stora ytor i attraktiva centrala lägen används för parkering skulle 
en översyn av det egentliga parkeringsbehovet i Grevie kombinerat 
med en parkeringsstrategi kunna gynna tätortens utveckling och skapa 
möjligheter	till	förtätning	och/eller	nya	mötesplatser.

Biltrafik
tgärder	 som	 föreslås	 som	 påverkar	 biltra iken	 är	 bland	 annat	
korsningspunkter	längs	väg	105	/	Stålhögavägen samt Timmervägen. Det 
inns	behov	av	att	förbättra	utformningen	på	vissa	korsningspunkter	och	

Framtidsstrategier för trafik:
•	 Gång och cykel ska prioriteras före bilen
•	 Arbeta för säkra överfarter/övergångar över väg 105/

Stålhögavägen
•	 Planera för arbetspendling med cykel
•	 Arbeta	för	utvecklad	kollektivtrafik
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även Timmervägen för att skapa en bättre och, för alla, tryggare övergång 
och framkomlighet.

Dessutom	bör	en	tra ikutredning	som	tar	hänsyn	till	ny	planerad	bebyggelse	
göras med anledning av utbyggnad av marken mellan Gimlevägen och 
banvallen (”Böske”) samt  även eventuell ny verksamhetsmark öster om 
indab	Steel	AB.	Be intlig	tra ikstruktur	bör	ses	över	och	planeras	utefter	

de nya förutsättningarna.

Karta 19, framtida infrastruktur, Grevie

Teckenförklaring
           Ny gång- och cykelväg

                      Be�ntlig gång- och cykelväg

                     Tra�ksäkerhetshöjade åtgärd i korsn

                      Ny bilväg

                      Tra�ksäkerhetshöjande åtg väg

Wi-fi
Många förväntar sig idag att ha 
tillgång till trådlös uppkoppling. 

i‐ i	 har	 blivit	 en	 viktig	 del	 av	
kommunens infrastruktur. Idag 
tillhandahåller	 A	 fritt	 i‐ i	 som	
även de som besöker biblioteket 
kan nyttja. Här bör kommunen även 
kunna erbjuda möjlighet att ladda 
mobiltelefoner 	surfplattor	och	annan	datorutrustning	 innas.	 ommunen	
bör även arbeta för att erbjuda denna service vid t ex busshållplatser samt 
sociala mötesplatser.

Energiförsörjning
Då	 revie	ligger	på	Hallandsåsens	sydsluttning	 inns	goda	förutsättningar	
för att utnyttja solenergi. Detta bör uppmuntras både för privata som för 
kommunala aktörer.

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

Vadbäcken
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Bebyggelse
	 revie	samhälle	 inns	möjligheter	för	förtätning.	 	 revie	samhälles	mest	
centrala	delar	 inns	ytor	med	låg	utnyttjandegrad	som	kan	effektiviseras	
både vad avser nyttjandet av markytorna och möjligheten att bygga på 
höjden. När ny mark för bebyggelse tas i anspråk ska det ske i anslutning 
till	be intlig	bebyggelse.

Funktionsblandning där exempelvis bostäder, förskola och service samsas 
i samma kvarter eller till och med i samma byggnad är eftersträvansvärt. 
Det	medför	en	 le ibilitet	i	användningen	och	skapar	liv	och	rörelse	under	
hela dagen.

Utgångspunkten vid ny bebyggelse ska alltid vara kvalitet och långsiktighet.

Kulturmiljö
I Grevie stationssamhälle) och Grevie kyrkby saknas större 
sammanhängande områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
	 båda	 byarna	 inns	 enstaka	 hus	 med	 höga	 arkitektoniska	 värden	 eller	

kulturmiljövärden.

Under 1987 genomfördes en  bebyggelseinventering där byggnader i 
Grevie inventerades. Fem (5) byggnader i Grevie stationssamhälle och 
Grevie kyrkby pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla, se karta 15, 
enligt byggnadsnämndens beslut 25 januari 1988. Dock är byggnaderna på 
Böske	2 74	idag	rivna	(norr	om	korsningen	Stålhögavägen/Hålarpsvägen).	
Bebyggelseinventeringen innehåller ingen beskrivning av byggnaderna 
eller byggnadernas värde. En uppdatering av kulturmiljöinventeringen 
behöver göras dels med anledning av att ett par av de tidigare utpekade 
fastigheterna bör utgå (pga bl.a rivning), dels med anledning av att 
ytterligare några byggnader  i både Grevie stationssamhälle och Grevie 
kyrkby	 bör	 klassi iceras	 som	 kulturhistorisk	 värdefull.	 empel	 på	
byggnader som speglar stationssamhällets tidiga framväxt och bör ses som 
kulturhistorisk värdefulla är NP Nilssons kontorsbyggnad (Böske 2:112, 
se bild sida 28),  två av Lindabs kontorsbyggnader (Böske 2:108, se bild 
sida 28 och 49), byggnader längs Järnvägsgatan (Hålarp 4:212, Hålarp 

Karta 20, Förslag till utpekade byggnader med kulturhistoriskt värde
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Ängelsbäck 10:14

Grevie 44:1, Grevie Kyrka

Böske 2:108, Lindab

Hålarp 4:116

4:37, Hålarp 4:116, se bild sida 49) i Grevie. I Grevie kyrkby bör Grevie 
kyrka (Grevie 44:1) samt de intilliggande byggnaderna (Grevie 7:5, Grevie 
9:2, Grevie 39:2) ses som kulturhistoriskt värdefulla samt även byggnaden 
på fastigheten Ängelsbäck 10:14, se bild sida 49, längs Grimmes väg. 
Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt annan lagstiftning. De övriga 
byggnaderna saknar formellt skydd enligt plan- och bygglagen.
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Bostäder
En stor del av bostadsutbudet i Grevie samhälle och Grevie kyrkby är idag 
småhus.	 Det	 inns	 idag	 en	 uttalad	 efterfrågan	 på	 radhus/parhus 	 både	
hyresrätter	och	bostadsrätter.	 	dagsläget	 inns	inga	bostadsrätter	i	 revie.	
Detaljplaner	 som	 innehåller	 lägenheter	 samt	 radhus/parhus	 bör	 därför	
prioriteras över detaljplaner för villor.

revies	utveckling	ska	ske	genom	förtätning	och	de	lucktomter	som	 inns	
bör	 utnyttjas.	 enom	 förtätning	 utnyttjas	 be intlig	 infrastruktur	 på	 ett	
effektivt sätt. Den närhet som skapas till allmän och kommersiell service 
skapar ökade möjligheter att kombinera alla delar av livet och är positivt 
ur ett jämställdhetsperspektiv och underlättar vardagen för personer med 
funktionsnedsättning. Närheten till service bidrar också till ett minskat 
bilberoende. Förtätning innebär ett effektivt markutnyttjande och stödjs 
av hushållningsprincipen - att mark ska användas till det ändamål den 
är	bäst	lämpad	för.	 	 revie	 inns	möjlighet	till	förtätning	bland	annat	på	
f.d Backaskolan tomt, längs Järnvägsgatan samt i anslutning till före detta 
banvallen.

lanläggning	 pågår	 för	 Hålarp	 1 197	 m. l.	 fastigheter 	 f.d	 Backaskolan.	
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av både 
lerbostadshus 	 radhus 	 parhus 	 kedjehus	 samt	 fristående	 villor.	

Planområdet är beläget strax söder om Järnvägsgatan, dvs både centralt 
och	 kollektivtra iknära.	 Sannolikt	 kommer	 marknaden	 att	 styra	 vilket	
bostadsform som kommer att realiseras. Under vinterns workshopar har 
lera	 reviebor	 framfört	ett	önskemål	om	radhus/parhus/kedjehus	med	

en liten trädgård.

Planläggning pågår även av fastigheten Hålarp 4:212 längs Järnvägsgatan. 
Syftet med den detaljplanen är att möjliggöra både bostäder och handel 
längs ”centrumgatan” i Grevie. I första etappen är Båstadhems avsikt att 
bygga	om	be intlig	byggnad	för	att	 ler	lägenheter	ska	inrymmas.	Men	på	sikt	
inns	möjlighet	att	bebygga	alt	bygga	om	för	handel/centrumverksamhet	i	

bottenvåningen och bostäder på övervåningen.
Karta 21, framtida bebyggelseutveckling, Grevie
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När ny mark tas i anspråk för bebyggelse ska det ske i anslutning till 
be intlig	bebyggelse.	 u	när	järnvägen	ej	längre	utgör	en	barriär	och	för	
att knyta ihop Grevie samhälle föreslås bebyggelse mellan Gimlevägen 
och	 före	 detta	 banvallen.	 Hänsyn	 ska	 tas	 till	 be intliga	 nivåskillnader	
inom området så att så många som möjligt får havsutsikt. Detaljplan för 
området bör möjliggöra för högre bebyggelse och högre exploateringsgrad 
i anslutning till Järnvägsgatan för att sedan ”glesas ut” längre norrut och 
knytas	ihop	med	be intlig	bebyggelse	intill	 imlevägen.	Detaljplanen	bör	
möjliggöra	 le ibel	användning	av	marken	i	anslutning	till	 ärnvägsgatan 	
t ex både för handel, centrumverksamhet, bostäder och skola. I övrigt 
föreslås bostäder.

	 revie	 inns	mark	 planerad	 för	 bostäder	men	 som	 ej	 ännu	 byggts	 ut.	
T.e 	 inns	 lera obebyggda tomter norr om Gimlevägen. Fastigheterna är 
privatägda.

Mark söder om före detta banvallen, dvs ”Karlslund” är planlagd för bostäder 
men	 då	marken	 har	 nyttjats	 som	 soptipp	 och	med	 hänsyn	 till	 be intlig	
närliggande verksamhet, är den därmed inte lämplig för bostadsändamål. 
Kommunen är markägare. Gällande detaljplan bör dock ses över och kan 
med fördel ändras till att möjliggöra t.ex verksamhetsmark, se karta 22.

	 revie	 kyrkby	 inns	 två	 områden	 planlagda	 för	 bostäder	 men	 som	 i	
dagsläget är obebyggda. Ett område är beläget väster om Grimmesväg och 
möjliggör cirka 7 enbostadshus. Området mellan Grimmesväg och väg 105, 
revie	28 1 	möjliggör	för	cirka	50	friliggande	villor	samt	3‐4	 lerbostadshus	
eller	radhus	 i	1‐2	plan.	 	bottenvåningen	på	 lervåningshusen	alt	radhus	
inns	möjlighet	att	inrymma	handel 	kontor	eller	liknande	verksamhet	som	

inte medför olägenhet för omgivningen.

En utbyggnad av bostäder etc föreslås inom markområdet mellan 
imlevägen	 och	 ärnvägsgatan/f.d	 banvallen.	 n	 utbyggnad	 av	 detta	

område bör prioritereas före en utbyggand av bostäder i Grevie kyrkby.  
Genom att bygga bort den barriär järnvägen har utgjort kan samhället 

knytas	ihop.	Det	 inns	även	en	uttalad	efterfrågan	på	bostäder	inom	detta	
område.

Oavsett var i Grevie exploatering sker ska ledorden vara effektivt 
markutnyttjande. Flerfamiljshus, radhus och mindre småhus med små 
tomter i varierande upplåtelseformer ska prioriteras. I de lägen som är 
mest	centrala	och/eller	kollektivtra iknära	bör	tätare	bebyggelse	tillåtas.

Verksamheter
Den	handel	 och	 service	 som	 inns	 i	 revie	 är	 viktigt	 för	 tätorten.	 	 takt	
med att Grevie växer ökar underlaget för handel och service och ökar 
möjligheterna	 för	 den	 att	 innas	 kvar	 och	 utvecklas	 på	 orten.	 Tydliga	
centrumbildningar	kan	locka	 ler	människor	att	vistas	på	platserna	vilket	
ökar	möjligheterna	för	be intliga	och	nya	kompletterande	verksamheter	i	
områdena. 

För	att	hushålla	med	den	mark	som	 inns	att	tillgå	och	för	att	tätorten	inte	
ska sprida ut sig med ökade avstånd som följd bör även verksamheter 
arbeta för förtätning. Det är viktigt att verksamheter nyttjar sin mark så 
effektivt som möjligt och så långt som möjligt samnyttjar olika funktioner 
med grannfastigheter. Till exempel bör parkeringsytor och körytor vid 
inlastningsområden kunna samnyttjas. Detta gäller i hög grad för de 
be intliga	verksamhetsområdena	i	 revie.

När ny mark behövs tas i anspråk för etablering av nya verksamheter alt 
utbyggnad	av	be intlig	 verksamhet	 ska	det	 ske	 i	 anslutning	 till	 be intlig	
verksamhet. Marken öster om Lindab Steel AB, söder om före detta 
banvallen bedöms lämplig för verksamheter. Dels säkras en utveckling 
av redan etablerad verksamhet och dels kan infrastruktur samnyttjas 
vid etablering av nya verksamheter. Del av området, dvs ”Karlslunds-
området”, är detaljplanelagt för bostäder och för resterande markområde 
inns	ingen	detaljplan.	 n	markundersökning	måste	göras	i	samband	med	

planarbetet då det funnits en soptipp inom ”Karlslund”. Större delen av det 
utpekade markområdet (enligt karta 21) ägs av kommunen.
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Förtätning och omdisponering samt samutnyttjande av asfaltsytor bör 
ske kring Bjärepunkten och Bjäre kvarn. På så sätt kan mark frigöras för 
etablering av ytterligare handel och centrumverksamhet vilket förstärker 
Bjärepunkten som centrumpunkt.

Förtätning av bebyggelse bör även ske längs Järnvägsgatan för att därmed 
förstärka Järnvägsgatan som en centrumgata där ”mycket händer”.

Offentlig service/kommunal verksamhet
I takt med att Grevie växer kommer behovet av t ex vård och barnomsorg 
att öka. Det är viktigt att dessa funktioner utvecklas i takt med att orten 
byggs	ut.	 	dagsläget	 inns	ett	bibliotek	inrymt	i	Bjärepunkten	i	anslutning	
till	 caf 	 och	matbutik.	 	 övrigt	 inns	 inga	 lokaler	 för	 kulturverksamhet	 i	
Grevie. På sikt bör en så kallad social mötesplats anordnas för t ex kulturell 
verksamhet i olika former. Förslagsvis planeras platsen kring den gamla 
lastkajen och före detta banvallen att bebyggas med ett aktivitetshus, t ex 
skaparverkstad, musikstudio, café, bibliotek, fritidsgård etc. Aktivitetshuset 
skulle kunna omges av en park med sittplatser, boulebana, basketkorg 
eller skateramp. En informationsskylt som både berättar om intilliggande 
naturområden, Grevie stationssamhälle kan med fördel placeras här. Hit 
skulle	även	 rait 	konstverk	kunna	 lyttas	(som	just	nu	är	placerat	längs	
Järnvägsgatan) för att förstärka platsen som en kulturell målpunkt.

Skola, förskola
I skrivande stund är inga politiska beslut tagna om eventuell ny skola eller 
förskola i Grevie (eller i någon av övriga orter i kommunen).

	dagsläget	 inns	en	kommunal	samt	en	privat	förskola	i	 revie	samhälle	
samt privat förskola och skola (F-6) i Grevie kyrkby, se sida 26. Eleverna 
(F-6) som tidigare gick på Backaskolan (som är stängd sedan april 2014) 
bussas numera till Västra Karup skola.

En etablering av en ny skola (F-6) i Grevie bedöms kunna ske först när 

befolkningen ökat i samhället. I detta Inriktningsdokument för Grevie 
föreslås	 en	 placering	 av	 eventuell	 ny	 förskola	 och	 /	 eller	 skola	 inom	
marken mellan Gimlevägen och före detta banvallen. För att åstadkomma 
en bra pedagogik och ekonomi i en skola bör varje årskull (F-6) innehålla 
20‐30	elever 	dvs	cirka	175	elever	/	skola.

Båstad Montessori som bedriver sin verksamhet i Grevie kyrkby ser ett 
behov	av	att	utöka	sin	verksamhet.	Möjlighet	 till	det	 inns	 i	anslutning	
till	be intig	verksamhet.	Alternativt	kan	möjlighet	skapas	inom	marken	
mellan Gimlevägen och före detta banvallen.

För att förbättra förskolans verksamhet samt effektivisera lokaler, drift 
och underhåll behöver mindre förskolor med få avdelningar ersättas av 
större	med	 ler	avdelningar.	Det	 inns	även	behov	av	att	öka	det	 totala	
antalet avdelningar på sikt. 

Skolverksamheter bör samlas i större skolor för att kunna erbjuda 
medborgarna en bättre service, för att skapa bättre lärmiljöer för barnen 
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Framtidsstrategier för bebyggelsen:
•	 Ny bebyggelse ska främst ske genom förtätning
•	 Boendeformer som saknas och efterfrågas i orten ska prioriteras 

(radhus	/parhus/kedjehus	och	lägenheter)
•	 Nya	 verksamheter	 ska	 lokaliseras	 i	 anslutning	 till	 befintliga	

verksamhetsområden
•	 Centrumverksamheten ska förstärkas och utvecklas i anslutning 

till Bjärepunkten och Järnvägsgatan

samt för att vara en attraktiv arbetsplats. Det ger också möjlighet till 
ett effektivt nyttjande av speciallokaler så som hemkunskapssalar och 
slöjdsalar.	Vid	lokalisering	av	skola	är	det	viktigt	med	ett	kollektivtra iknära	
läge för att minimera behovet av bil när föräldrar hämtar och lämnar sina 
barn och för att möjliggöra för äldre barn att själva ta sig till skolan. 

Generellt är samlokalisering i samma byggnad av skola, förskola och 
bostäder är positivt ur många aspekter. Samlokaliseringen ger en 
le ibilitet	att	anpassa	lokalerna	efter	de	olika	verksamheternas	skiftande	

behov. Det ger även möjlighet att samnyttja utemiljöer, parkeringsytor 
och liknande anläggningar. En kombination av olika funktioner så som 
bostäder och utbildning ger liv och rörelse i området under hela dagen 
vilket är trygghetsskapande.

Vård och omsorg
å	sikt	bedöms	behovet	av	äldreomsorg	att	öka	vilket	ställer	krav	på	 ler	
platser	i	e empelvis	vård	och	omsorgsboende.	 	dagsläget	 inns	ett	vård	och	
omsorgsboende (för dementa) i Grevie kyrkby lokaliserat. Vid eventuell 
framtida utökning av verksamheten bör, ny lokalisering utredas på grund 
av att Almgårdens lokaler är förhållandevis gamla och fastigheten inte 
möjliggör utbyggnadsmöjligheter. Pågående verksamhet kan fortgå tills 
behovet uppstår och politiska beslut är tagna.
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Nordvästra och centrala Grevie samhälle
För att förstärka och utveckla centrum i Grevie föreslås en förtätning och 
utveckling av centrumverksamheten i anslutning till Bjärepunkten samt 
att utveckla Järnvägsgatan och ge (tillbaka?) gatan en centrumkaraktär. 
Bjärepunkten och Järnvägsgatan ska knytas ihop med det föreslagna nya 
”Sociala centrumet” i Järnvägsgatans förlängning i öster. Det innebär att 
två centrumnoder knyts samman av en centrumgata.

För	 att	 ytterligare	 förstärka	 be intligt	 centrum	 med	 bl.a	 Bjärepunkten	
behöver platsen göras tryggare både att vistas på samt ta sig till. Platsen 
bör utvecklas med ytterligare butiker och service i form av t ex bankomat, 
apotek, post etc. För att tydliggöra centrum, rama in platsen och skapa 
ett tryggt ”rum” föreslås en ny byggnad strax norr om Bjärepunkten samt 
att	asfaltsytan	mellan	Stålhögavägen	och	Bjärepunkten 	Bjäre	kvarn	m. l.	
omdisponeras.

Tra iksituationen	 i	 anslutning	 till	 noderna	 (Bjärepunkten	 och	 ett		
socialt centrum) samt längs Järnvägsgatan behöver ses över och 
tra iksäkerhetshöjandeåtgärder	 bör	 vidtas.	 ärnvägsgatan	 kommer	
att behöva disponeras om för att bl a ge plats för en separat gång- och 
cykelbana. Handel, restaurang, café, kontor och annan centrumverksamhet 
i kombination med bostäder bör prioriteras längs med Järnvägsgatan. 
Blandningen av funktionerna skapar liv och rörelse större delen av dygnet 
och veckans alla dagar. Rätt utformat kommer både centrumnoderna och 
ärnvägsgatan	att		inbjuda	och	ge	människor	utrymme	till	att	 lanera	och	
stanna	 till.	 Val	 av	markbeläggning	 på	 gång‐	 och	 lanörstråken	 är	 viktigt	
för att skapa en hög tillgänglighet. En målsättning med förändringarna 
längs Järnvägsgatan är att det ska kännas trevligt och tryggt att röra sig till 
fots och med cykel mellan gatans olika målpunkter. Gående och cyklister 
har	 högst	 prioritet	 längs	 gatan 	 sen	 kollektivtra ik	 och	 sist	 biltra ik.	
Förändringarna av gatans sektion ska göras utifrån de gåendes och 
cyklisternas perspektiv, men trots det måste gatan även fortsättningsvis 
fungera	för	genomfartstra ik.

Strax söder om Järnvägsgatan (inom fastigheten där Backaskolan för 
närvarande är belägen) pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra 
förtätning	av	bostäder	i	olika	bostadsformer	i	ett	be intligt	bostadskvarter.

Marken där Grevieparken och Grevie GIK bedriver sin verksamhet är i 
dagsläget ej detaljplanelagd. För att säkerställa dess verksamhet (i form 
av bl a idrott och evenemang) och även en utveckling av densamma 
föreslås att området detaljplaneläggs framöver.

Området kring Grevieparken har stor potential att bli ett grönt 
rekreationsområde som knyts samman med både Sinarpsdalen och 
Grevie backar. Området skulle kunna samnyttjas mellan idrottsföreningar 
och allmänheten och kan innehålla en stor variation av aktiviteter som 
inbjuder till spontanidrott. Vissa ytor används av idrottsföreningen under 
vissa delar av dygnet och är öppna för allmänheten vid övriga tillfällen. 
Andra delar av området kan innehålla funktioner och aktiviteter som 
alltid är tillgänliga för allmäheten. Exempel på sådant som området kan 
innehålla är ett utegym, belyst motionsslinga, inhängnad hundrastgård. 
Funktioner såsom parkeringsytor och serviceanläggningar inom området 
bör kunna samutnyttjas.

Mellan Grevieparken och Bjärepunkten är ett antal verksamheter 
belägna 	bl	a	 illab 	 v9	samt	Tema	 lasskort.	Utbyggnadsmöjlighet	för	
den	 be intliga	 verksamheten	 föreslås	 ske	 dels	 genom	 förtätning	 inom	
respektive fastighet samt även i sydvästlig riktning.

Tra iksituationen	i	korsningen	Stålhögavägen	(väg	105)	och	Timmervägen	
behöver	 ses	 över.	 Tra iksäkerhetshöjandeåtgärder	 för	 speciellt	 gående	
och cyklister måste utföras.

De	 be intliga	 grönområdena	 föreslås	 knytas	 ihop	 för	 att	 bilda	
sammanhållande grönstråk. T. ex föreslås Grevie backar länkas samman 
med	Sinarpsdalen	via	både	 revieparken	och	banvallen	samt	de	be intliga	
grönstråken. Se även kartorna 20 och 23.
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrstruktur, karta 22
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                    Nytt grönstråk

                    Be�ntligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde
Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Bjärepunkten

NP Nilsson

Grevieparken

Timmervägen

Mot 
Västra Karup

Grevie backar

Järnvägsgatan

f.d
. b

an
va

ll

Gimlevägen
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Nordöstra Grevie samhälle
Järnvägen som tidigare har utgjort en barriär genom Grevie samhälle är 
numera	rent	 fysiskt	borttagen.	 oda	möjligheter	 inns	nu	att	knyta	 ihop	
samhället genom att bebygga marken mellan Gimlevägen och banvallen. 
Inom området råder stora höjdskillnader vilket gör att vart man än 
bygger	inom	området	 inns	goda	möjligheter	till	vidsträckt	utsikt	ut	över	
Bjärehalvön och Skälderviken. 

Inom området närmast f.d banvallen och i anslutning till Järnvägsgatan 
föreslås en högre och tätare bebyggelse för att sedan klinga av och bli lägre 
och	glesare	åt	nordost	för	att	därmed	knyta	an	till	be intlig	bebyggelse	norr	
om Gimlevägen.

Området  i anslutning till f.d. banvallen, kan med fördel inrymma tätare 
bebyggelse (3-4 våningar) i form av  både centrumverksamhet och bostäder 
för att knyta an till Järnvägsgatan som föreslås bli en ”centrumgata”.

I övrigt är marken mellan Gimlevägen och f.d. banvallen lämpligt område 
för	 utbyggnad	 av	 bostäder	 i	 olika	 former	 samt	 eventuellt	 en	 förskola/
skola	om	behov	 inns	och	när	politiska	beslut	är	tagna	i	frågan.	 ventuell	
förskola/skola	bedöms	lämplig	inom	området	med	hänsyn	till	bl.a	närhet	
till	 bostadsområde	 där	 barnen	 bor 	 kollektivtra ik	 samt	 intilliggande	
grönområden.	 n	nyetablering	av	förskola/skola	inom	området	gör	att	ny	
infrastruktur kan anpassas till verksamheten.

Inom före detta banvallsområdet mitt emot Lindab och NP Nilsson AB 
föreslås ett så kallat ”socialt centrum”. Platsen har stor potential  för att 
bli en helt ny mötesplats samt fungera som ett nav för att knyta ihop 
olika målpunkter. Nu när banvallen ej behöver utgöra en barriär skapas 
möjlighet till kopplingar mellan t ex rekreationsområdena Sinarpsdalen, 
Böske, Grevie backar och övriga grönområden samt även en koppling till 
centrum.

Förslagsvis  anordnas ett ”aktivitetshus” för skapande aktivieter, såsom 
t.ex konst, musik, dans och kanske ett café. I anslutning till aktivitetshuset 
föreslås	 även	 en	 park/grönyta	 med	 sittplatser.	 ventuellt	 kan	 rait 	

konsverk	 lyttas	hit.	 rönytan	kan	även	inrymma	plats	för	t	e 	stadsodling	
(likt den i Båstad), bocciabana, skateramp, basketkorg eller andra 
aktiviteter. Aktivitetshuset och intilliggande grön- och rekreationsområde 
skulle kunna fungera som en mötesplats för människor i alla olika 
åldrar	 och	 kön.	 Det	 nya	 sociala	 centrumet 	 i	 anslutning	 till	 be intliga	
rekreationsområden uppmuntrar till fysisk aktivitet vilket främjar 
folkhälsan.

På banvallen föreslås att en gång- och cykelbana (samt delvis ridled) 
anläggs. Det är viktigt att den nya gång- och cykelbanan knyter samman 
med	 be intlig	 gång	 ‐	 och	 cykelbana	 mellan	 	 ilssons	 och	 indabs	
verksamhet. I dagsläget bedriver NP Nilsson sin verksamhet på båda sidor 
om	Timmervägen.	 atan	tra ikeras	frekvent	av	både	truckar	och	lastbilar.	
Tra iksituationen	måste	 ses	 över.	 Förslagsvis	 stängs	 Timmervägen	 för	
genomfart av både privatbilar, fotgängare och cyklister. Istället förstärks 
gång- och cykelbanan mellan NP Nilsson och Lindabs verksamheter samt 
Järnvägsgatan som en alternativ väg. Bilister bör istället hänvisas till 
Järnvägsgatan alt Böskedalsvägen och Tranvägen för genomfart.

I anslutning till gång- och cykelbanan på f.d. banvall bör en 
parkeringsplats anordnas för de som bor en bit från Grevie och t.ex 
vill vandra till Sinarpsdalen. (Förslagsvis inom f.d. banvallsområde 
norr	 om	 imlevägen).	 å	 ärnvägsgatan 	 mitt	 emot	 indab 	 inns	 en	
busshållplats vilket möjliggör att man lätt kan ta sig till och från platsen 
via	kollektivtra ik.

Innan området mellan Gimlevägen och f.d. banvall bebyggs måste en 
strukturplan tas fram för att planera både bebyggelse, grönstråk och 
infrastruktur	 med	 hänsyn	 till	 rådande	 markförhållanden 	 be intlig	
grönstruktur och bebyggelse. Under det inledande arbetet med 
Inriktningsdokumentet har önskemål framförts att anlägga en gång- och 
cykelbana längs Gimlevägen mellan Ljungvägen österut mot väg 1730 
genom Nötte backar, vilket delvis är möjligt redan idag enligt gällande 
detaljplan.
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Samrådshandling 2017-04-07
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrstruktur, karta 23

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Be�ntlig gång- och cykelbana

                    Tra�ksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Tra�ksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Be�ntligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde

NP Nilsson

Järnvägsgatan

f.d
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ll

Gimlevägen

Sinarpsdalen
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Sydöstra Grevie samhälle
Marken	 söder	 om	 f.d	 banvallen	 och	 i	 anslutning	 till	 indabs	 be intliga	
verksamhet, (dvs Karlslund), är i dagsläget planlagt för bostäder. 

Marken föreslås istället planeras som verksamhetsmark dels på grund av 
att	 attraktivare	bostadsmark	 inns	norr	om	banvallen	 samt	på	grund	av	
sanering av marken måste ske innan byggnation av bostäder kan ske med 
anledning av att det funnit en deponi inom området. Dessutom säkerställs 
indabs	 utvecklingsmöjlighet	 och/eller	 nyetablering	 av	 andra	 företag	 i	
revie	genom	att	möjliggöra	utvidgning	av	be intligt	verksamhetsområde.

å	grund	av	nivåskillnader 	be intlig	infrastruktur	och	för	att	undvika	tung	
tra ik	 på	 t.e 	 ärnvägsgatan	 och	 arlslundsvägen	 bör	 angöring	 till	 det	
utvidgade verksamhetsområdet ske via Stålhögavägen (väg 105).

Den	planerade	gång‐	och	cykelbanan	på	f.d.	banvall	och	be intlig	gång‐	och	
cykelbana längs Stålhögavägen (väg 105) föreslås sammankopplas.

Nya rekreationsstråk, t ex längs gång- och cykelbana på banvall, ska 
sammankopplas	med	be intliga	grönstråk.

Lindab Steel AB
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Bebyggelseutveckling, grönstråk  och infrastruktur, karta 24

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Be�ntlig gång- och cykelbana

                    Tra�ksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Tra�ksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Be�ntligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde

Lindab

Stålhögavägen/väg 105

Vadbäcken

f.d. banvall
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Grevie kyrkby
	 revie	 kyrkby	 inns	 lera	 servicefunktioner	 såsom	 t.e 	 vård‐	 och	

omsorgsboende, förskola och skola. Uppstår behov är viss utbyggnad möjlig 
inom respektive fastighet och verksamhet men i nästa led krävs att ny 
intilliggande mark tas i anspråk. Alternativt omlokaliseras verksamheten.

I dagsläget förbinds Grevie ”samhälle” med Grevie kyrkby med väg 105 
och en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är i bra skick men är inte 
belyst vilket den borde vara för att göra sträckan tryggare.

orsningspunkterna	 rimmesväg/väg	 105	 samt	 Marknadsvägen/väg	
105	 bör	 ses	 över	 och	 göras	 tra iksäkrare.	 Speciellt	 korsningspunkten	
Marknadsvägen/väg	 105	 där	 det	 idag	 inns	 en	 busshållplats.	 tt	
övergångsställe bör anordnas över väg 105 för de som både bor i 
Grevie kyrkby eller t ex besöker skola, vård- och omsorgsboende eller 
föreningsverksamhet.

	 revie	kyrkby	 inns	i	dagsläget	planlagd	mark	som	möjliggör	byggnation	
av både bostäder i olika former samt även handel, kontor eller liknande 
verksamhet som inte medför olägenhet för omgivningen, se karta 22. 
Planen innehåller även gång- och cykelbana längs Marknadsvägen. Den  
dag området byggs ut kommer Grevie ”samhälle” och Grevie kyrkby att 
knytas ihop på ett tydligare sätt. Inom fastigheteten Grevie 28:1 är både 
nord/sydligt	och	öst/västligt	grön	och	rekreationsområde	planerat.

Vy, Grevie landsbygd
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Bebyggelseutveckling, grönstråk och infrastruktur, karta 25

Teckenförklaring

                     Centrumbildning

                     Blandad bebyggelse

                     Blandad bebyggelse

                     Bostäder

                    Utbyggnadsriktning

                     Verksamheter

                     Centrumverksamhet och 
                     bostäder

                    Utvecklat aktivitetsområde

                    Ny gång- och cykelbana

                    Be�ntlig gång- och cykelbana

                    Tra�ksäkerhetshöjande åtg, korsn

                    Ny bilväg

                    Tra�ksäkerhetshöjande åtg, väg

                    Nytt grönstråk

                    Be�ntligt grönstråk

                    Svårtillgänglig bäck

                    Större grönområde

Grevie kyrka

Stålhögavägen/väg 105

Vadbäcken

Mot Förslöv
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8. EFFEKTER
Sociala konsekvenser
Satsningar som görs på torg, stråk och andra offentliga platser kan leda 
till	 ler	 spontana	 och	 planerade	 möten	 och	 aktiviteter.	 Det	 gynnar	 det	
sociala samspelet och integrationen samt stärker känslan av delaktighet 
och tillhörighet.

Att till exempel skapa ett nytt så kallat socialt centrum i anslutning till 
den före detta banvallen bidrar till möten mellan människor i olika 
åldrar	och	skeden	i	livet.	 tt	aktivitetshus	med	en	grönyta/park	intill	ger	
möjlighet till möten, rekreation och spontana aktiviteter vilket gynnar 
folkhälsan och ökar människors känsla av samhörighet. Även en förstärkt 
centrumbildning vid Bjärepunkten och Järnvägsgatan som ”centrumgata” 
skapar möjligheter till möten vilket är viktigt för den sociala samvaron och 
den psykiska hälsan. Satsningar på Järnvägsgatan som centrumgata samt 
verksamheten kring Bjärepunkten medför att centrum i Grevie stärker 
Grevies identitet. Satsningar på att utveckla och ta hand om offentliga 
ytor skapar trygghet. Ju tryggare vi känner oss desto mer används platsen 
vilket gynnar möjligheten till möten, är positivt för tryggheten och minskar 
utanförskapet.

Inriktningsdokumentet möjliggör för en mångfald av aktiviteter vilket ger 
förutsättningar för en innehållsrik vardag.

Inriktningsdokumentet föreslår satsningar på kompletterande 
bostadsformer vilket gynnar integrationen, möjliggör för unga att skaffa 
sin första egna bostad samt möjliggör för äldre att bo kvar på i hemorten 
och	 erbjuder	möjligheter	 till	 boende	 för	många	 ler	 grupper	med	 olika	
levnadsförhållanden.

Att förtäta Grevie ökar närheten mellan olika funktioner i samhället, så som 
boende, butiker och utbildning, och ökar på så sätt möjligheten att utföra 
vardagsärenden på ett enklare sätt och på så sätt få ihop det så kallade 
livspusslet. Det i sin tur gynnar jämställdheten då det ökar möjligheterna 

att inom familjen dela lika på vardagslivets sysslor. Förtätning möjliggör 
också ett mer aktivt stadsliv stora delar av dygnet, alla dagar, hela året.

Platsens identitet är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet vilket i 
sin tur är viktigt för välmåendet. En stor del av Grevies identitet ligger i 
samhällets småskalighet och tryggheten många upplever i ett samhälle 
där ”alla känner alla” och där man ”hjälps åt”. Ett signum för Grevie är 
också närheten till natur- och rekreationsområden med bl a vidsträckta 
utsikter. En förtätning och utbyggnad av Grevie ger ett ökat underlag för 
att bevara och utveckla handel och service. Samtidigt är det viktigt att 
tätorten inte växer för snabbt och på så sätt förlorar känslan av att vara 
ett litet samhälle.

Påverkan på folkhälsan
Föreslagna åtgärder för att prioritera gående och cyklister längs 
exempelvis Järnvägsgatan och övriga gång- och cykelstråk ökar säkerheten 
och	tryggheten.	Det	leder	till	att	 ler	väljer	att	cykla	vilket	i	sin	tur	leder	
till förbättrad folkhälsa. Cykling kan ses som ett rättvist transportslag då 
många har råd med en cykel. Den förbättrade folkhälsan omfattar därför 
en stor del av befolkningen.

Utvecklingen av Grevie idrottsanläggning måste ske på ett sätt som ger 
föreningarna möjlighet att fortsätta utvecklas och bedriva sin verksamhet. 
Sport, idrott och motion har en positiv effekt på folkhälsan.

Att öka tillgängligheten till större sammanhängande grönområden 
ökar möjligheten till rekreation i vardagen. Att binda ihop tätortens 
grönområden och skapa stråk ökar tillgången till miljöer som inbjuder 
till rörelse i människors närområde vilket är en viktig faktor för folkhälsa. 
Att bygga om den gamla banvallen till en gång- och cykelled är en sådan 
åtgärd som påtagligt ökar tillgången till stora naturområden.
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Effekter för barnen
Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar oavsett lev-
nadsvillkor. Att satsa på gång- och cykelbanor mellan tätorten och de 
kringliggande byarna är positivt då det är en del i att barn och ungdomar 
kan bli mer självständiga med ökad möjlighet att på egen hand ta sig till 
skolor, aktiviteter osv. Att gång och cykelbanor utformas separerat med 
trygghet och säkerhet i fokus är viktigt för att uppnå detta.

En utveckling av området kring Grevieparken och ett nytt socialt centrum 
möjliggör mer spontanidrott och lek vilket är postivt ur ett barnperspektiv 
då	 ler	barn	får	en	större	närhet	till	tillgängliga	rekreationsområden.	 tt	
nytt Socialt centrum även bli en mötesplats för ungdomar som inte är 
aktiva inom föreningsverksamheten.

En hög kvalitet på grönytor förbättrar barnens tillgång till grönska och 
lek. En översyn och upprustning av lekplatser bör ske tillsammans med 
barnen och i samråd med vägföreningen Grevie GA:2, för att tillgodose 
deras behov av att påverka de miljöer de själva använder. 

Att arbeta för att skapa möjligheter för ett utbud av caféer och liknande 
verksamheter samt en inbjudande utformning av platser skapar ett 
differentierat utbud av mötesplatser för barn och ungdomar i alla åldrar.

Påverkan på miljön
Att utveckla grönstråk, skapa en social mötesplats genom t ex en anlagd 
grönyta/park	 i	 anslutning	 till	 den	 gamla	 lastkajen	 samt att knyta ihop 
tätortens större grönområden förbättrar tätortens ekosystemtjänster. 
Det erbjuder större tillgång till gröna miljöer vilka utgör en psykosocial 
ekosystemtjänst	som	är	positiv	för	människors	välbe innande.

Inriktningsdokumentet innebär ett bevarande och förstärkande av 
be intliga	 ekosystemtjänster	 i	 form	 av	 bland	 annat	 sammanhängande	
biotoper, lokala rekreationsområden, artrikedom, klimatskydd och sociala 
värden. 

Att	konsekvent	prioritera	gång‐	och	cykeltra ik	i	orten	förväntas	minska	
antalet korta bilresor och leder till minskade utsläpp vilket är ett 
kommunalt miljömål.

En utveckling av tätorten främst genom förtätning är positivt då det minskar 
behovet av att ta jordbruksmark i anspråk och är en del av att hushålla 
med marken. Ianspråkstagen jordbruksmark kan aldrig återställas.

n	utveckling	av	 revie	i	kollektivtra iknära	lägen	minskar	behovet	av	bil.	
Det	möjliggör	 både	 arbetspendling	 och	 fritidsresor	med	 kollektivtra ik.	
Ett minskat behov av bil medför minskade utsläpp. Det kan också på 
sikt leda till ett minskat behov av att nyttja markyta för bilens behov i 
form av parkeringsytor och körbanor. Istället skulle markytan kunna 
nyttjas som grönytor eller för att underlätta alternativa färdmedel så som 
kollektivtra ik 	gång	och	cykel.

Påverkan på landskapsbilden
Grevie har växt upp kring Järnvägsstationen. Samhället ligger i 
Sinarpsdalens mynning på sydsluttningen med fantastisk utsikt. Samhället 
begränsas i ost och nordost av Sinarpsdalen. I söder av Grevie backar där 
rullstensåsarna	fortsätter	in	i	samhället	och	delar	upp	det	i	 lera	inre	rum.	
Mot söder avslutas bebyggelsen av industriområdet med storskalig (men 
delvis låg) bebyggelse som till viss del tonas ned av vegetation. Bebyggelsen 
i de nya områdena ovanför (f.d.) järnväg har utsikt över slätten och havet. 
Den syns också nerifrån slätten.

Grevie kyrkby är en gammal jordbruksby och kyrkby som  vuxit upp utmed 
de gamla vägarna. Kyrkbyn är belägen vid ett krön ovanför åkermark med 
vida utblickar.

Ny bebyggelse inom området mellan Gimlevägen och före detta banvallen 
samt i Grevie kyrkby (Grevie 28:1) kommer att påverka landskapsbilden.
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Området	mellan	 imlevägen	och	 före	detta	 banvallen	 (Böske	37 1	m	 l)	
speciellt med anledning av att ny bebyggelse kommer att uppföras på den 
visuellt synliga sydsluttningen.

Bebyggelse på fastigheten Grevie 28:1, i Grevie kyrkby, med anledning av 
att fastigheten i dagsläget består av en plan gräsbevuxen yta och där det ej 
heller	 inns	någon	träddunge	eller	liknande.	 y	bebyggelse	på	fastigheten	
blir väl synlig från bl a väg 105 som löper längs fastigheten Grevie 28:1 och 
Grevie kyrka.

Påverkan på kulturmiljön
Påverkan på de områden som är utpekade i Länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsprogram (2007) samt Kulturmiljöprogram (antaget av 
kommunfullmäktige, KF 2000) blir liten då utveckling av tätorten främst 
ska ske genom förtätning och att ny bebyggelse till största del inte tillåts. 
I de fall det kan bli aktuellt med ny bebyggelse inom eller i anslutning 
till utpekade området enligt ovan, t ex söder om Gimlevägen i höjd med 
Ljungåsvägen ska eventuell ny bebyggelse anpassas till kulturmiljön. Det 
kan ske bl a genom val av material på hus samt anpassning av husvolymer. 

Ekonomiska konsekvenser
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär stora investeringar 
som måste delas upp över lång tid. Detta måste tillåtas ske i en takt som 
är	rimlig	för	kommunen	sett	till	de	ekonomiska	ramar	som	 inns.	Flera	av	
åtgärderna	kan	dessutom	 inansieras	och	genomföras	helt	eller	delvis	av	
andra aktörer än kommunen. Ett sätt att driva samhällsutvecklingen framåt 
är att uppmuntra initiativ från andra, exempelvis fastighetsägare eller 
föreningar.	Mycket	bör	även	kunna	sam inansieras	mellan	kommunen	och	
fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer, och andra myndigheter.

Utöver de faktiska kostnaderna så innebär inriktningsdokumentet också 
stora samhällsekonomiska vinster. Dessa är svåra att mäta och sätta siffror 
på. Det man kan se är till exempel att många åtgärder som påverkar hälsan 

positivt på lång sikt medför minskade kostnader för samhället i form av 
minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser och minskat vårdbehov. Andra 
effekter så som ökad livskvalitet och ökad jämställdhet är ännu svårare 
att beräkna vinster i faktiska siffror. 

Effekter av inriktningsdokumentet som medför samhällsekonomiska 
vinster är bland annat en ökad cyklism som i sin tur medför förbättrad 
hälsa, färre olyckor och friskvårdsvinster, en ökad trygghet och bättre 
tillgång på rekreationsområden vilka alla leder till en bättre hälsa för 
invånarna. En förtätning av samhället ökar möjligheterna att få ihop alla 
delar av vardagslivet vilket ger både en ökad livskvalitet och en ökad 
jämställdhet. Förbättrade utemiljöer och mötesplatser för alla åldrar, 
exempelvis anordnade av en så kallad social mötesplats intill den gamla 
lastkajen och längs banvallen, ger ökad livskvalitet och när det gäller barn 
och ungdomar kan det även bidra till att minska risken för exempelvis 
missbruksproblematik. 

Påverkan på kommunens mål
Fullmäktigemål
1.Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett genomförande av inriktningsdokumentet breddar utbudet av 
bostäder. Förtätningen skapar nähet till service vilket i sin tur underlättar 
för många att få ihop sin vardag. Förtätning ger även större underlag till 
service och handel. Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring 
vilka verksamheter kommunen önskar på olika platser vilket skapar en 
tydlighet mot verksamhetsutövare. Närhet till välutvecklade grönstråk 
och parker bidrar till att göra tätorten attraktiv.

2.Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring kommunens 
vilja och målbild. Det är viktigt att efterföljande beslut följer 
inriktningsdokumentets intentioner för att bibehålla tydligheten.
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3.Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär långsiktiga 
förändringar och investeringar. Detta måste tillåtas ske i en takt som är 
rimlig	 för	 kommunen	 sett	 till	 de	 ekonomiska	 ramar	 som	 inns.	 tt	 sätt	
att driva samhällsutvecklingen framåt är att uppmuntra initiativ från 
andra, exempelvis fastighetsägare eller föreningar, samt att arbeta för 
sam inansiering	av	åtgärder	som	ligger	i	många	parters	intresse.

Delmål
1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Att koncentrera skolor och förskolor i färre men större enheter ger 
förutsättningar för bättre lärmiljöer och underlättar att bibehålla och 
rekrytera personal. Inriktningsdokumentet visar möjliga platser för en 
utveckling/etablering	av	skola	och	förskola.

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg
Inriktningsdokumentet möjliggör utveckling av verksamheter och 
ger utrymme för nya lokaler. Satsningar på grönstråk skapar bra 
rekreationsmiljöer.

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
nriktningsdokumentet	 visar	 var	 i	 tätorten	 det	 inns	möjlighet	 att	 driva	

och utveckla verksamheter samt skapar en tydlighet kring vilken sorts 
verksamheter kommunen önskar på olika platser. Utveckling av tätorten 
genom bl.a förtätning ger ökat underlag för handel och service samt skapar 
ökade möjligheter att bo och arbete i samma ort.

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt ut ett miljöperspektiv. 
Den	 föreslagna	 förtätningen	 ligger	 i	 direkt	 anslutning	 till	 be intlig	
bebyggelse	och	nära	kollektivtra ik.	 n	central	del	i	inriktningsdokumentet	
är	att	förbättra	förutsättningarna	för	gång‐	och	cykeltra ik.	

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa
Trygghet- och folkhälsoaspekter har varit centrala delar i arbetet med 
inriktningsdokumentet. Ett genomförande av de föreslagna åtgärderna 
medför tryggare offentliga miljöer och skapar en större närhet och 
tillgänglighet till goda rekreationsmöjligheter. Föreslagna åtgärder för en 
ökad cykling och fysisk aktivitet leder till god folkhälsa. Ett genomförande 
av inriktningsdokumentet skapar nya mötesplatser för alla kommunens 
invånare	och	förbättrar	be intliga	mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
oda	möjligheter	 inns	att	utveckla	kulturupplevelser	i	samband	med	de	

ågärder som föreslås i inriktningsdokumentet.
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9. FORTSATT ARBETE
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. 
Därefter tar kommunen ställning till eventuella revideringar innan 
inriktningsdokumentet går upp för antagande i kommunfullmäktige. 

Dokumentet kommer därefter att ligga till grund för kommande planer och 
projekt samt vara vägledande vid beslutsfattandet. Inriktningsdokumentet 
kommer att komplettera och fungera som underlag till den kommuntäckande 
översiktsplanen.

För genomförandet av inriktningsdokumentet behövs bland annat en 
parkeringsstrategi utarbetas samt att kommunen tillsammans med 
Tra ikverket	studerar	i	detalj	hur	övergångar	över	väg	105/Stålhögavägen	
ska	 tra iksäkras.	 n	 byggnadsinventering	 skulle	 behöva	 upprätttas	 för	
att klargöra vilka enskilda byggnader i tätorten som är värdefulla och 
behöver bevaras samt beskriva på vilket sätt och varför byggnaderna är 
bevarandevärda.

10. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Inriktningsdokumentet har utarbetats av planarkitekt Camilla 
Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har 
följande tjänstemän deltagit i arbetet: 
	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
	 Kristina Bell, översiktsplanerare
	 Roger Larsson, stadsarkitekt
	 Olof Selldén, planchef
	 Mårten Sällberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör
	 Emma Salomonsson, kart- gisingenjör
	 Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef
	 Andreas	 ansson 	gatu‐	och	tra ikingenjör
	 Jenny Hertsgård, parkingenjör
	 Fredrik Jönsson, projektingenjör
	 Mårten Nilsson, exploateringsingenjör
	 Birgitte Dahlin,  (f.d) skolchef
	 Emma Pihl, vård- och omsorgschef
	 Ingrid Pettersson, soc ansv socionom

Fotografer: 
	 Hans Kjellman
	 Camilla Nermark
	 Bjäre scoutkår
	 Birgitta Sjöberg
	 Annika Jern
	 Sarah Lundberg
	 Johan Hamringe
	 Västra karup byaråd
	 Björn Andersson

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark
PlanarkitektSkåneleden
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11. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Utöver kommunens tjänstemän har även följande organisationer, råd etc 
deltagit i arbetet:
	 Grevie byaråd
	 Företagare i Grevie
	 Elever från Västra Karup skola som bor i Grevie
	 Vägföreningen Grevie GA:2
	 Grevie GIK
	 Pensionärsrådet
	 Handikapprådet
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inspiration för mindre tätorter i Skåne
Region Skåne (2014): Det öppna Skåne 2030, Skånes regionala 
utvecklingsplan
Sweco (2014): Resvaneundersökning för Skåne 2013, Kommunrapporter

Hemsidor
Länsstyrelserna, VISS Vatteninformationssystem Sverige (2017-03-22): 
http // .viss.lansstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet 	Fornsök	(2016‐04‐05) 	http // .fmis.raa.se

Tra ikverket 	Vägtra ik lödeskartan	(2017‐03‐22) 	http //vtf.tra ikverket.
se

134

134



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-03-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 001328/2016 – 100 
 
 

Svar på motion - Byggnation av billiga boenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med motionen finns redan 
planlagda.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om behovet av att tillgodose framtida behov av 
boende till en lågkostnad och eller liten boendeyta för studenter, pensionärer och 
ensamstående, gärna stationsnära.     
 

Aktuellt 
I detaljplaner som kommunen arbetar fram genom detaljplaneprocessen ges utrymme för bl a 
uppförande av bostäder. Upplåtelseformen kan inte styras genom planbestämmelser. I de fall 
Båstads kommun är markägare till områden som är planlagda för bostäder kan vi vid en ev 
försäljning av marken välja att sälja till en aktör som uppfyller de krav vi ställer. Nyproduktion 
av hyresrätter, oavsett storlek  är tyvärr ofta inte så billiga.  
 
Områden för den typ av bostäder som Centerpartiet har önskemål om finns redan i Båstad i 
den nyligen antagna detaljplanen för Heden. I Förslöv är det naturligt att ge utrymme för det 
när planläggning för bostäder närmare stationen kommer igång efter det att 
inriktningsdokumentet för orten är klart. Båstads kommun sålde också under 2016 en 
fastighet, centralt belägen i Förslöv, till Båstadhem för byggnation av mindre lägenheter. 
Förhoppningen är att byggnationen på fastigheten kommer igång inom kort. 
 
 
Lisa Rönnberg 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 2016-10-26.    
 
Samråd har skett med: 
Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
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Centerpartiet upplever att Båstad har problem med att tillgodose framtida behov av boende 
med låg kostnad och eller liten boendeyta. 
Det finns exempel på Compact Living som skapar lösningar t ex vid separationer, unga som 
flyttar hemifrån och medborgare som vill ha litet boende. 

Centerpartiet vill att vi tar fram område i nära anslutning till bra kommunikationer 
för byggnation av mindre boenden fört ex ungdom som studerar, pensionärer, 
ensamstående. 
Det vi tänker oss är ca 30-40 kvadratmeter enkelhus eller parhus, 
med trädgårdstäppa på ca 100-200 kvadratmeter för egen odling eller rekreation. 

Lägenheterna/småhusen ska vara fullt utrustade med litet kök, bredband och givetvis vara 
vinterutrustade. 
Förslagsvis bebyggs ett stationsnära område, antingen som hyreslägenheter eller så kan färdig 
tomtmark erbjudas för eget bygge på ofri grund. 
Det finns sociala fördelar att bygga i grupp. 

Förslaget skapar ett alternativt billigt boende då kommunen saknar boende för denna kategori 
invånare. 

Centerpartiet föreslår 
Att kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att utreda och ge förslag till lösning i 
motionens andemening. 

Båstad 
20161026 

~~ 
Rune Andersson, ers KF 
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Datum: 2017-03-08 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Lisa Rönnberg  

Dnr: KS000188/2016-200 

 
Svar på medborgarförslag – Bevarande av centralorten Västra Karup 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård och 
omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i övergripande 
strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det pågående arbetet med den 
kommunövergripande översiktsplanen. Med hänvisning till det anses medborgarförslaget vara 
beaktat.  
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag om bevarande av centralorten Västar Karup har inkommit där 
förslagställaren framför vikten av bl.a. skola och vård- och omsorgsboende på orten. 

 
Aktuellt 
Båstadhems styrelse har fattat beslut om försäljning av Bjärehemmet och planering pågår för 
att genomföra en försäljning. Kommunens vård- och omsorgsverksamhet har endast i 
begränsad omfattning behov av lokaler i Bjärehemmet. 
 
Behovet av att presentera en övergripande struktur och plan för Båstads kommuns skolor och 
boende för äldre har funnits under en längre tid. Det som behöver beaktas är hur kommunen 
skall möta behoven från barn och äldre både på lång och kort sikt. Våren 2016 presenterade 
Barn och skola ett förslag till optimal förskole- och grundskolestruktur och uppdrag är givet till 
Vård och omsorg för att ta fram ett förslag till motsvarande dokument som bl a presenterar 
behovet av nya vård-och omsorgsboenden och var de bör placeras. Vidare beslut om 
strukturen för skolan, utifrån presenterat förslag, är ännu inte taget. 
 
Vidare har kommunfullmäktige i januari 2017 beslutat om ett antal utvecklingsstrategier för 
den kommunövergripande översiktsplanen som grund för att ta fram en samrådshandling. I 
arbetet med översiktsplanen kommer Västra Karup tillsammans med resten av Båstads 
kommun att samlat belysas ur olika aspekter, där ibland behovet av bostäder, skola, vård och 
omsorgsboende, verksamhetsmark etc. Översiktsplanens viktigaste syften är att säkra rätt 
markanvändning inför framtiden utifrån de behov som man kan överskåda, verka för hållbar 
och robust samhällsplanering som i Båstads fall bl a handlar om en levande landsbygd. 
 
 
Lisa Rönnberg,  
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Västra Karups  vägförening, Madeleine Hjelm Rosquist, Vällingbyvägen 2, 269 74 V. Karup 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag för bevarande av centralorten Västar Karup, daterad 2016-02-03 
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Samråd har skett med: 
Robert Falk, Båstadhem, Emma Phil, Vård- och omsorgschef 
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Medborgarförslag för bevarande av centralorten 

Västra Karup. 2016-02-03 

Det lämnades in en stor namninsamling till er för knappt 1 år sedan om 

Bjärehemmets bevarande. Det har inte hörts något besked om detta. Många är 

fortfarande oroliga och vill veta vad som är tänkt. De flesta som bor här runt i 

omgivningarna vill ju gärna bo kvar här när de blir gamla och inte kan klara sig 

själva. 

Eftersom affären och banken har avvecklats och Bjäre Kraft flyttar sin 

verksamhet inom en snar framtid så är vårt förslag och stora önskan att det 

byggs ett äldreboende vid sidan om Bjärehemmet. 

Istället för att bygga i Förslöv, finns det ju tomtmark ledig i Västra Karup där 

annexen just är rivna. Sen kan man ju omvandla Bjärehemmet till 

trygghetsboende. 

Vår skola måste också få finnas kvar här. Skulle den behöva byggas ut finns ju 

plats till det när Bjäre Kraft flyttar. 

Vi vill ha en levande landsbygd och inga byar som dör ut. 

Hälsningar 

Västra Karups vägförening 

genom Ordförande 

 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -02- 0 4 
Dnr.K.5.Q.QO . ./ .. 8..8J. ... . 
....... ZQ.lfl.~.2..0D. ... .... . 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-22 1 av 1

 

 

KS § 93  Dnr KS 000320/2017 - 500 

Öppettider Svenstad 
 
Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande öppettider på återvinningscentralen i Svenstad väcks 

på sammanträdet av Kerstin Gustafsson (M).      
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Förvaltningen får i uppdrag att snabbutreda 

möjligheterna till utökade öppettider vid återvinningscentralen i Svenstad.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Kerstin Gustafsson 

och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att snabbutreda möjligheterna till utökade 
öppettider vid återvinningscentralen i Svenstad.      
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Datum: 2017-04-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000320/2017 – 500 
 
 

Öppettider på återvinningscentralen i Svenstad 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelsen, daterad 2017-04-04, anses frågan 
om möjligheterna till utökade öppettider vid återvinningscentralen i Svenstad besvarad.     

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har efter uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott utrett om det är möjligt 
att utöka öppettiderna vid återvinningscentralen i Svenstad. Beskedet från NSR är att 
öppettiderna redan idag är högst bland regionens återvinningscentraler, baserat på antalet 
besökare, och att en utökning av öppettiderna i dagsläget inte är aktuell.   
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 22 mars att: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att snabbutreda möjligheterna till utökade öppettider vid 
återvinningscentralen i Svenstad.      

 
Förvaltningen har sedan beslutet snabbutrett frågan med NSR som menar att anläggningen i 
Svenstad är den ÅVC som har mest öppet baserat på antalet besökare. Att utöka öppettiderna 
är i dagsläget inte aktuellt. Öppettiderna är baserade på antalet besökare. Vid en annan 
placering av återvinningscentralen, som medger ett större upptagningsområde t ex att även 
abonnenter från Ängelholm skulle kunna använda anläggningen, så skulle öppettiderna kunna 
förlängas. 
 
 
Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Samråd har skett med: 
NSR 
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Datum: 2017-04-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000715-2015-500 

 
 

Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget för projektet 
Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Upphandling av det gemensamma projektet Ängstorps reningsverk har genomförts och pro-
jektet har startat igång. Följande förändringar har skett jämfört med tidigare bedömningar: 
Båstads andel beräknas nu till 28 mkr år 2017 (tidigare 20 mkr) samt cirka 17 mkr år 2018. 
Den totala anbudskostnaden är 82 590 000 kr som fördelas 50/50 mellan Laholm och Båstad. 
För att kunna säkerställa en säker rötkammardrift planeras genomförandet av en option på 
rötkammaren på 3 349 000 kr. Summan blir då med denna option 85 939 000 kr. Vidare läggs 
10 % på i tillägg vilket ger en beräknad totalsumma på 94 532 900 kr. Totalsumman blir då för 
Båstads del cirka 47,3 mkr fördelat på åren 2017-2018. Båstads andel var inledningsvis beräk-
nad till 45 mkr. Tilläggsäskandet för 2017 kommer att resultera i ett minskat investeringsbe-
hov år 2018. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun tecknade den 2 juni 2016 avtal med Laholms kommun om gemensamt 
ägande av Ängstorps reningsverk.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Beslutet innebär ett minskat investeringsbehov för projektet 2018. 
 
 
Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Teknik och service 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
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Datum: 2017-04-04 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Fredrik Jönsson 

Dnr: KS 000770/2012 – 500 
 
 

Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun – Merkostnader för 
lokalisering i Svenstad samt alternativa placeringar 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Ställa sig bakom styrelsebeslutet i NSR.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under flera år har processen pågått med att ta fram en lämplig placering av en ny 
återvinningscentral (ÅVC). NSR har sedan tidigare ihop med förvaltningen tagit fram en 
lokaliseringsutredning som visat på att Förslövsområdet har bäst förutsättningar för 
lokalisering av en ny ÅVC. Politiska viljan i kommunen har däremot varit att en ny anläggning 
ska placeras i Svenstad. Enligt ägardirektiven för NSR så är det NSRs styrelse som i samråd 
med kommunen avgör antalet återvinningscentraler samt placering av dessa i 
ägarkommunerna. NSRs styrelse har nu tagit beslut om att en ny återvinningscentral ska 
anläggas i Förslövsområdet. Svenstadalternativet skulle innebära en merkostnad på 4,65 mkr 
per år för skattekollektivet samt att ytorna är begränsade vilket innebär att större fordon typ 
traktorer inte kan nyttja anläggningen vilken inte heller blir framtidssäkrad. Vidare är det 
högst osäkert om anläggning beviljas tillstånd för  t ex flisning.   
 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 april 2012 till förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med NSR utreda lämpliga placeringar av en återvinningscentral(ÅVC). En 
lokaliseringsutredning togs fram i vilken det framgick att placering i Förslöv, väster om väg 
105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor rekommenderades.  I kommunfullmäktige 
2015-05-04 beslutades att: 
 
1. Svenstad förordas som lämplig placering för en modern återvinningscentral. 
2. NSR ges i uppdrag att påbörja processen med att söka miljötillstånd för ny anläggning 
 
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-09-07 förvaltningens förslag enligt nedan: 
 
1. Förslöv, väster om väg 105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor, förordas som 
huvudalternativ för lokalisering av ny Återvinningscentral inom Båstads kommun. Beslut i 
kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs. 
 
2. Förvaltningen genom NSR får i uppdrag påbörja planering enligt punkt 1 ovan och söka 
erforderliga tillstånd. 
 
3. Avstämning skall göras vid Kommunstyrelsen 2016-10-12. 
 
Beslutet blev att: 
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Ärendet återremitteras för fortsatta förhandlingar enligt tidigare beslut från 
kommunfullmäktige 2015-05-04, § 86 
 
Vid kommunstyrelsens möte 2016-11-30 hade Kim Olsson, VD för NSR, bjudits in för att 
informera och diskutera frågan rörande lokalisering av återvinningscentral i kommunen. 
Diskussionen utmynnade i att ärendet övergick till ett beslutsärende och beslutet som togs var: 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-05-04, § 86, beslutar kommunstyrelsen att NSR 
inhämtar erforderliga tillstånd för Svenstad.       
 
Kim Olsson informerade vid KSau;s möte 2017-03-01 om styrelsen i NSRs beslut om 
lokalisering av en ny ÅVC i Förslövsområdet. Han informerade även om ökade kostnader vid en 
etablering i Svenstad. KSau gav därefter förvaltningen i uppdrag att ta fram merkostnad för 
ÅVC med och utan flis m.m. i Svenstad samt att ta fram alternativa placeringar. 
 

Aktuellt 
Ägardirektiven för NSR anger att det är NSRs styrelse som i samråd med kommunerna 
bestämmer placering av ÅVC;erna. Dessa finansieras genom en solidarisk modell baserat på 
antalet besökare i de olika kommunerna. Renhållningskollektivet i Båstad betalade 2016 cirka 
4,5 mkr för nyttjandet av återvinningscentraler i NSR-regionen. Självkostnaden på 
anläggningen i Svenstad, med avdrag för externa ersättningar, uppgick för 2016 till 5 mkr. 
Således har den solidariska ersättningsmodellen som ägarna beslutat om medfört att Båstads 
renhållningskollektiv blivit subventionerat med 500 000 kr. För att övriga 
renhållningskollektiv ska vara intresserade av att ”subventionera” en återvinningscentral i 
Båstad bör den kunna nyttjas av andra. I dagsläget åker 20 procent av Båstads invånare till 
Ängelholms återvinningscentral och endast en procent från Ängelholms kommun åker till 
Svenstad. 
 
 
Om kommunen beslutar att en ny ÅVC ska etableras i Svenstad så får kommunen själv 
finansiera en sådan anläggning via skattekollektivet då det inte längre kan anses som om 
denna anläggning ska ingå i den solidariska modellen, detta på grund av att alla utredningar 
pekar på att Förslövsalternativet är lämpligast ur flera viktiga synvinklar och att NSRs styrelse 
tagit beslut om lokalisering i Förslövsområdet. Att kommunen själv skulle finansiera en 
anläggning i Svenstad skulle innebära en investering på cirka 30 mkr. Med en avskrivningstid 
på 10 år ger det en årlig kostnad exklusive ränta på 3 mkr. Till det kommer ökade 
driftkostnader på grund av transporter m.m. enligt NSRs utredning, som bifogas, på cirka 1,15 
mkr årligen samt de 500 000 kr som övriga NSR kommuner ”subventionerar” Båstad i 
dagsläget. Totalt skulle då Svenstadsalternativet kosta cirka 4,65 mkr mer per årsbasis.  
Renhållningskollektiven får endast bära nödvändiga kostnader, vilket i detta fall den 
solidariska finansieringen bör definieras som, vilket ger att denna kostnad inte får tas från 
renhållningskollektivet utan i så fall får belasta skattekollektivet. Alternativt får en förhandling 
ske med ägarna till NSR. Kalkylen är baserad på ett markinköp i Svenstad på 500 000 kr. Vid 
högre kostnader för markinköp ökar också de årliga kostnaderna för kommunens 
skattefinansierade verksamhet.  
 
Samhällsbyggnad har tittat på alternativa placeringar utan att finna andra lämpliga alternativ. 
Problematiken består främst i att det finns bostadshus på större delen av Bjärehalvön (en ÅVS 
bör inte placeras närmre än 200m från bostadshus). Andra försvårande faktorer är halvöns 
höga naturvärden, aktivt brukad jordbruksmark, landskapsbildsskydd, strandskydd och höga 
värden för kommunens kulturmiljö. Samhällsbyggnad anser att placeringen väster om väg 105 
förblir den mest fördelaktiga placeringen utifrån hur kommunen ska hushålla med mark. 
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ytorna i Svenstad är begränsade och anläggningen kan inte anses bli framtidssäkrad. Vid en 
placering i Förslövsområdet blir upptagningsområdet större vilket gör att till exempel 
öppettider kan bli bättre.  
 
 

Ekonomi 
Svenstadalternativet beräknas enligt NSRs utredning kosta skattebetalarna cirka 4,65 mkr per 
år baserat på ett markpris på 500 000 kr. En anläggning i Förslöv ingår i den solidariska 
finansieringsmodellen och finansieras därmed helt av renhållningskollektivet. 
 
Miljökonsekvensanalys 
Se bilaga Lokailseringsutredning från NSR. 
 
 
Teknik och service 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSR 
Teknik och service 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Lokaliseringsutredning från NSR, daterad 2017-01-18    
 
Samråd har skett med: 
NSR 
Samhällsbyggnad 
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2017-01-18 

 

PM 

Lokalisering av återvinningscentral på Bjärehalvön  

1 Bakgrund 

Att ersätta nuvarande ÅVC vid Svenstads-deponin har diskuterats lång tid  inom NSR 
och Båstads kommun. Ett stort antal förslag till alternativa platser har lagts fram under 

åren, men ingen ny plats har miljöprövats. I avvaktan på beslut om framtida 

lokalisering har inte heller någon omprövning skett av miljötillståndet för 
verksamheten vid Svenstad. Investeringar som gjorts för återvinningsverksamheten 

(ÅVC) har begränsats till vad som varit nödvändigt för att uppfylla lagkrav 

beträffande arbetsmiljö och hantering av olika avfallsslag. 

Att Båstads ÅVC ligger vid Svenstad beror enbart på historiska skäl.  NSR övertog den 

1 juli 1990 huvudmannaskapet för anläggningen, som då hade tillstånd (lst 1988-07-11) 

för deponering av visst avfall. På platsen fanns då även en nedlagd anläggning för 
förbränning av avfall. 1990 lämnade NSR in en anmälan om vissa förändringar i 

verksamheten. Den 30 oktober 1990 kom beslut från länsstyrelsen för byggande av bl a 

en återvinningsgård för källsorterat avfall och sortering av bygg- och industriavfall.  

Så länge deponering av restavfall var tillåtligt kunde samlokaliseringen av en deponi 

med en återvinnings- och sorteringsgård motiveras av logistiska skäl (deponiresten 

kunde bli kvar på anläggningen, schakt och kompost kunde till viss del avsättas för 
framtida sluttäckningsbehov). Deponeringen upphörde 2000 och sluttäckning av 

deponin planeras nu ske åren 2017-2019. Fastigheten är privatägd, efter en överlåtelse 

från kommunens sida 1990. NSR har därefter årligen betalat Båstads kommun för 
arrendeavgiften till markägaren för utnyttjande av marken. Arrendeavtalet upphör 

2019, om det inte förlängs av kommunen. Några motiv från samordnings- eller 

markägarsynpunkt för att bygga en ÅVC inom nuvarande område finns således inte.  

2 Lokaliseringsutredning 2012 

Efter alla misslyckade försök att nå enighet inom kommunen om framtida lokalisering 

av en ÅVC gav NSR i uppdrag åt SWECO att göra en förutsättningslös 

lokaliseringsutredning där hela kommunen fick utgöra ursprungligt sökområde. 
Uppdraget genomfördes av SWECO Environment, Malmö, i samarbete med 

representanter från NSR och kommunen (SWECO, 2012-10-08). 

Avgränsningen av möjliga och lämpliga platser skedde genom uppställning av 
primära och sekundära sökkriterier. Områden som inte uppfyllde de primära 

sökkriterierna uteslöts från vidare bedömningar och återstående områden bedömdes 

och jämfördes utifrån de sekundära kriterierna. 

De primära kriterierna formulerades kortfattat enligt nedan: 

1. Infrastruktur, en ny anläggning ska vara väl placerad i förhållande till 

befintligt vägnät. Max 1 000 meter från de primära länsvägarna (väg 105 och 
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väg 115) eller avfart från väg E6, vilka också utgör rekommenderade 

transportleder för farligt gods. 

2. Natura 2000-områden och naturreservat har bedömts olämpliga för en ÅVC 
och undantagits. 

3. Avstånd till bebyggelse, minst 200 meter, efter en sammanvägning av gällande 

riktlinjer för olika typer av avfallsverksamhet som är aktuell på en ÅVC. 
4. Tillgänglig yta bör vara minst 4 ha och ytan bör ha en minsta bredd på 100 m 

för att möjliggöra en lämplig design av en ÅVC.  

De sekundära kriterierna utgjordes av  

- Hänsyn till riksintressen, 

- Hänsyn till andra skyddsformer (landskapsbild, biotopskydd, fornlämningar och 

vattenskydd), 
- Planerad markanvändning, 

- Platsspecifika omständigheter som kan göra en lokalisering lämplig/olämplig 

(nuvarande markanvändning, terrängförhållanden, praktiskt tillgänglig areal, läge i 
kommunen, väganslutning, närhet till vattendrag). 

Inom de 75 områden som uppfyllde de primära kriterierna sållades med stöd av de 

sekundära kriterierna fram ca 10 områden som kommenterats och bedömts mer 
ingående i utredningen. 

Sammantaget dras i utredningen slutsatsen att en etablering inom det område som 

varit ianspråktaget för masshantering vid Södra tunnelpåslaget i Förslöv är 
fördelaktigt. Även ett område väster om nuvarande anläggning i Svenstad (område 6  i 

lok utredningen) har bedömts som teoretiskt möjligt för en mindre anläggning 

(”område 6”). Utbyggnad inom nuvarande fastighet och deponi klarar inte de primära 
kriterierna (<200 m till bostadshus). 

3 Andra alternativ? 

Efter lokaliseringsutredningen har diskussionen i kommunen fortsatt och olika 

alternativ har förts fram: 

- Vistorps industriområde, Förslöv 

- Bokesliden/Killerödsvägen, strax norr om Förslöv, 

- Deponin i Svenstad, trots tidigare utredningar   

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tre alternativa lägen för en ÅVC i Förslöv 

Den 30 november 2016 beslutade kommunstyrelsen i 

Båstad, med hänvisning till ett kommunfullmäktigebeslut 2015-05-04, ”att NSR 
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inhämtar erforderliga tillstånd för Svenstad”. Beträffande etablering av nya anläggningar 

för NSR:s verksamhet är det beslut som styrs av NSR:s ägardirektiv om solidarisk 

finansiering av återvinningscentraler. Med hänsyn till investeringsnivån tas beslut i 
dessa fall av NSR:s styrelse, i samarbete med ägarkommunerna. 

4 Etablering av nya ÅVC i NSR-regionen 

En av NSR:s uppgifter är att tillhandahålla service för regionens invånare beträffande 

avlämning och omhändertagande av återvinningsbart material och restavfall. En plan 
finns för förbättringar, ombyggnader och nylokaliseringar av ÅVC för att på bästa sätt 

uppfylla servicekraven inom vissa ekonomiska ramar. 

Etablering av en ny ÅVC innebär omfattande investeringar och måste därför vara 
välgrundad och långsiktigt hållbar. En etablering ska gärna även kunna medge 

utbyggnad för framtida behov, som idag inte kan förutses. 

NSR:s utgångspunkt för bedömning av olika alternativ är i huvudsak: 

- Miljö- och planfrågor. Finns detaljplan som medger etablering? Finns 

förutsättningarna för att erhålla erforderliga miljötillstånd för planerad 

verksamhet? 
- Etableringskostnader och tillgänglig areal för planerad och ev framtida 

verksamhet? 

- Drift- och underhållskostnader? 
- Anpassning till kundernas önskemål/behov, sett över hela NSR-regionen. 

4.1 Miljö-och planfrågor 

Planavdelningen i kommunen har i en jämförande matris presenterat vissa plan- och 
miljöförutsättningar för de fyra diskuterade lokaliseringarna, se bilaga. 

Inför miljöprövning av en ny anläggning har NSR som policy att etableringen 

överensstämmer med gällande detaljplan eller att en detaljplan tas fram som underlag 
för miljöprövningen. En lagakraftvunnen detaljplan innebär att lokaliseringen prövats 

från allmän synpunkt och att de krav och begränsningar i fråga om bl a skyddsavstånd, 

trafik m m som lagts fast i planen kan beaktas i miljöprövningen.   

I dagsläget saknas detaljplan som medger etablering av en ÅVC för samtliga 

diskuterade lägen.  

NSR kommer inte att investera i framtagande av en miljöansökan för någon av 
platserna innan en detaljplan upprättats, antagits och vunnit laga kraft.  

NSR kommer inte heller att ta fram en miljöansökan för en plats som inte bedöms ha 

möjlighet att få tillstånd enligt miljöskyddslagstiftningen utan omfattande 
skyddsåtgärder och undantag från normala skyddsavstånd till framförallt bostäder. 

För alternativet Svenstad innebär detta att etablering inom nuvarande deponiområde 

inte är aktuellt med hänsyn till avståndet till närmaste bostadsfastighet. Däremot 
skulle en mindre etablering på jordbruksmark väster om nuvarande anläggning 

(område 6 enligt lokaliseringsutredningen) eventuellt kunna miljöprövas, om en 

detaljplan upprättas och fastställs och kommunen förvärvar marken. För att kunna 
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utföra behandling av trä- och trädgårdsavfall förutsätter alternativet att kommunen 

säkerställer ytor som idag berör flera fastigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de nu diskuterade alternativen ligger samtliga inom flera typer av riksintressen     

(friluftsliv, rörligt friluftsliv, kustzon och högexploaterad kust). Svenstad och Killeröd 

omfattas av landskapsbildskydd, Vistorp av strandskydd. Fornlämningar finns i 

anslutning till samtliga områden, vilket sannolikt innebär krav på arkeologiska 

undersökningar. Förutom vid ”Södra påslaget” innebär etablering att jordbruksmark 

tas i anspråk. Vid ”Södra påslaget” finns en golfbana som angränsande verksamhet 

mot norr. 

Från landskapsbildssynpunkt bedöms att lokaliseringen inom Vistorps industriområde 

är att föredra. Även beträffande avstånd till befintliga bostäder bedöms Vistorps 

industriområde bäst uppfylla kraven. I Svenstad (”område 6”, inte deponin) och vid 

Södra påslaget kan placering av verksamhetsytorna anpassas för att uppnå önskat 

skyddsavstånd (200 meter). 

4.2 Etableringskostnader, tillgänglig areal 

De diskuterade alternativen har ytmässigt olika förutsättningar. I Förslövs-alternativen 

bedöms att ytor kan skapas för en normal ÅVC, storleksanpassad till hushållens och 

småföretagens behov och med ytor för flisning och kompostering av trädgårdsavfall. 
För mottagning av avfall levererat av större fordon (>3,5 ton) krävs ytterligare ytor 

vilket bedöms möjligt endast vid Södra påslaget. Möjlighet till framtida utvidgning av 

arbetsytorna bedöms också möjligt vid Södra påslaget, men inte i övriga alternativ. 
Inom nuvarande ÅVC och deponiområde på Svenstad kan en mindre ÅVC, utan 

möjlighet till kompostering och flisning etableras. Utrymme för utbyggnad finns inte. 

 

 

Figur 2 Svenstad, större delen av nuvarande verksamhetsytor, inkl deponin, ligger inom 200 m-

zonen till närmaste bostad. Inom område 6 skulle teoretiskt en mindre anläggning kunna 

rymmas. 
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Tabell 1. Beräknat ytbehov för olika verksamheter vid en ÅVC  

Planerad verksamhet Bedömt 
ytbehov (m

2
) 

Anm 

ÅVC enligt dagens standard, bilar <3,5 ton 20 000  OK, alla fyra alternativen 

Framtida utbyggnad pga av t ex nya krav 5 000 Enbart möjligt vid Södra påslaget 

Ytor för flisning, kompostering, inkl viss 
mellanlagring 

8 000 OK i Förslövs-alternativen, dock inte 
inom nuvarande område i Svenstad 

Ytor för mottagning av avfall från fordon> 
3,5 ton (inkl viss lagring) 

7 000 Enbart möjligt vid Södra påslaget 

Kostnadsjämförelserna utgår från en ÅVC med ytor för flisning och kompostering i 

Förslövs-alternativen. I Svenstad avser kostnaderna den mindre ÅVC som eventuella 
skulle kunna inrymmas utanför gränsen 200 meter till närmaste bostad plus en 

teoretisk etablering av en arbetsyta på den avslutade deponin inom 200-meterszonen 

från närmaste bostad. 

Figur 3. Inom nuvarande ÅVC vid Svenstad är utrymmet utanför 200-meterszonen är mycket begränsat. Cirkeln 

visar avståndet 200 m från närmaste bostad. Orange yta visar enda tillgängliga alternativet för flis- och 
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(ovan sluttäckt deponi, inom skyddszonen 200 m) inom nuvarande arrendeområde. 

För jämförelse av investerings- och driftkostnader har en ”platsanpassad” bedömning 

gjorts där hänsyn översiktligt tagits till de olika förhållandena på respektive plats 

(markförhållanden, lutningar, väganslutningar, bedömda markpriser, 
anslutningskostnader m m). 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Bedömda investeringskostnader för en ny ÅVC inklusive kompostering/flisning i fyra alternativa lägen 
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Alternativ plats Investering ÅVC, inkl 
yta för flisning/ 
kompostering,  
milj SEK 

Markköp, 
milj SEK 

Summa, 
investering, 
milj SEK 

Antagna 
markpriser  
Kr/m

2
 

Tillgänglig 
areal 
m

2
 

Södra påslaget 25 3 28 100 40 000 

Bokesliden/Killeröd 26 0,3 26 10 28 000 

Vistorps ind omr*) 26 0,6 27 20-120**) 28 000(?)  

Svenstad 29 1,2***) 30 7,4 20 000****) 

*) Tillgänglig areal Vistorp osäker med hänsyn till strandskydd, marklutning m m 

**) Markpriset kan variera betydligt inom området. Delar är redan idag avsatta som industrimark, medan andra delar 

utgörs av naturmark.  

***) Inklusive värdeminskning ca 700 000 kr till följd av att befintlig villa försvinner. 

****) Tillgänglig areal Svenstad avser de ytor inom Svenstad där en ansökan skulle kunna övervägas (inte på deponin) 

Kostnader för framtagning av detaljplan, MKB och miljötillstånd ligger utanför 

kostnadsuppskattningen, men bedöms vara i samma storleksordning oberoende av 

plats. Med hänsyn till de olika potentiella konflikter som kan förväntas mellan olika 
intressen på samtliga platser bedöms att plan- och miljöprövningskostnaderna kan 

komma att uppgå till i storleksordningen 1 miljon SEK. 

4.3 Drift- och underhållskostnader 

Kostnaderna för drift- och underhåll av själva anläggningen bedöms vara relativt 

likvärdiga i de olika alternativen. I Svenstadsalternativet är avståndet till större väg 

betydligt längre än i övriga alternativ, vilket bedöms innebära en ökad 
underhållskostnad i storleksordningen 0,1 – 0,15 milj kr/år. 

NSR:s kostnader för borttransport av insamlat avfall från ÅVC till NSR:s 

huvudanläggning i Helsingborg är beroende av avfallsmängd, fördelning på 
avfallsslag och transportavstånd  

Mottagna mängder vid Svenstad uppgick 2015 till ca 9 600 ton, fördelat på 

nedanstående fraktioner: 

Tabell 3. Mottagna avfallsmängder vid ÅVC Båstad (Svenstad) enligt miljörapport för 2015. 

Avfallsslag Mångd till ÅVC 2015 Anm 

Restavfall 2 609 ton  

Trä 2 036 ton varav 278 ton tryckimpregnerat och 96 ton 
stubbar/stockar 

Trädgårdsavfall 2 486 ton  

Schaktmassor 1 100 ton Inkl 47 ton matjord 

Metallskrot 462 ton  

El-avfall 303 ton inkl stora vitvaror, 91 ton och kyl/frys 54 ton 

Gips  164 ton  

Wellpapp  115 ton  

Förpackningar/tidningar    106 ton  

Resårmöbler 96 ton  

Övrigt fa   49 ton  

Däck 32 ton  

Vattenbaserad färg 24 ton   

Återbruk     6 ton  (möbler/textil) 

Kabelskrot     5 ton  

Summa 2015 9 594 ton  
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Tabell 4. Transportarbete per år, jämförelse Svenstad och  Förslöv 

Sträcka Avstånd Antal tonkm (vid 9 600 ton/år) 

Svenstad – Helsingborg Ca 56 km 537 600 tonkm (9 600 ton) 

Förslöv - Helsingborg Ca 43 km 305 300 tonkm (7 100 ton)*) 
*) Trädgårdsavfall, ca 2 500 ton behandlas lokalt i Förslövsalternativet 

 

En etablering i Förslövsområdet skulle således innebära att NSR:s transportarbete 

minskar med drygt 40 %, eller 232 000 tonkm/år.  Ekonomiskt innebär bortforsling av 

trä och trädgårdsavfall en ökad merkostnad om ca 1 Mkr per år.   

Vid jämförelsen Svenstad/Förslöv tillkommer även att i Svenstadsalternativet skulle 

insamlat trä behöva transporteras obearbetat till Helsingborg, vilket innebär betydligt 

sämre utnyttjad lastkapacitet. 

Dessutom skulle jord för försäljning på ÅVC behöva transporteras till Svenstad. 

Miljömässigt ger varje körd tonkm med tung lastbil ett utsläpp av ca 120 gram 

koldioxid (Trafikanalys, Rapport 2015:12), vilket i detta fall skulle innebära en minskad 

miljöbelastning med ca 28 000 kg CO2/år, vid etablering i Förslöv jämfört med 

Svenstad.  

En etablering i Förslöv innebär även mindre risk för trafikolyckor (kortare 

transportavstånd, större vägar). 

Sammantaget skulle således en etablering i Förslöv ge fördelar från transportsynpunkt 

både beträffande ekonomi, miljö och olycksrisker.  

4.4 Kundnöjdhet, möjlighet till anpassning 
NSR strävar efter att utforma och lokalisera sina anläggningar så att de är lätta att nå 

och kan fungera så att väntetider och köer kan undvikas även vid hög belastning. 

Antalet besökare vid ÅVC Båstad har under andra halvåret 2016 uppgått till drygt 

23 000, med variationer mellan 6 200 besök i juli och 1 900 besök i december. ÅVC 

Båstad är en av de mindre anläggningarna i regionen.  

Tabell 5. Antal besök per ÅVC i NSR-regionen 

Anläggning ÅVC  Ca Antal besök per år 

Ängelholm (40 732 inv) 170 000 

Åstorp (15 193 inv) 70 000 

Båstad (14 373 inv) 60 000 

Bjuv (14 962 inv) 35 000 

Helsingborg (137 909 inv) 250 000 

Höganäs (25 610 inv) 110 000 

Körtiderna till en anläggning i Svenstad respektive en anläggning i Förslöv från 

kommunens tätorter redovisades i lokaliseringsutredningen, se nedanstående utdrag 

från utredningen. 

Tabell 6. Körtider från kommunens tätorter till en ÅVC i Svenstad respektive Förslöv 

Körtid från kom-
munens tätorter 

Område 6 Svenstad 
(dagens situation) 

Område 60,  
Södra påslaget, Förslöv 
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Båstad 8 min 10 min 

Torekov 9 min 13 min 

Västra Karup 4 min 7 min 
Grevie 7 min 3 min 

Östra Karup 13 min 15 min 

Förslöv 12 min 3 min 

Som framgår ovan är skillnaderna i körtid små. Störst blir skillnaderna för boende i 

Torekov (plus 4 minuter vid omlokalisering till Förslöv från Svenstad), respektive 

Förslöv (minus 9 minuter vid omlokalisering till Förslöv från Svenstad).   

Själva anläggningen bedöms kunna utformas på likartat sätt oberoende av plats, med 

en modell framtagen för nybyggda ÅVC i Ängelholm och Helsingborg som grund. 

Erfarenheterna från dessa anläggningar, med utbyggd trafikseparation av kund- och 

hämtfordon, särskilda delar för bl a farligt avfall, trädgårdsavfall och återbruksmaterial 

är mycket goda.  

Möjligheten till anpassning av anläggningen efter framtida önskemål är beroende av 

tillgänglig yta. Som konstaterats ovan bedöms den möjligheten endast finnas i 

alternativet Södra påslaget, Förslöv.  

Vid etablering av nya ÅVC ser NSR till ”kundnyttan” i ett regionalt perspektiv. I detta 

ingår bl a att varje anläggning måste ha ett rimligt befolkningsunderlag, för att 

efterfrågade tjänster ska kunna tillhandahållas. Vid etablering i Förslöv skulle 

anläggningen bli attraktiv för hela Bjärehalvön, inklusive de delar som ligger inom 

Ängelholms kommun. Därigenom skull belastningen på ÅVC Ängelholm (Älvdalen) 

minska, vilket är positivt för att ”framtidssäkra” anläggningen (kapacitet för 

befolkningstillväxt och nya krav). 

NSR tillämpar samma synsätt i pågående diskussioner om etablering av en gemensam 

ÅVC för Åstorp och Bjuv.   

För att långsiktigt tillgodose kundbehovet bedömer NSR att det är rimligt med fem 

ÅVC i regionen, där alla ÅVC har ett rimligt befolkningsunderlag (> 20 000 inv): 

Tabell 7. Bedömt befolkningsunderlag för framtida ÅVC i NSR-regionen. 

Anläggning  Befolkningsunderlag Anm 

Helsingborg Filborna 138 000 inv Befintlig anläggning 

Söderåsen Åstorp/Bjuv 30 000 inv Placering inte bestämd 

Ängelholm Älvdalen 35 000 inv Bef anl (inv exkl Bjärehalvön) 

Kullabygden Tjörröd 26 000 inv Befintlig anläggning 

Bjärehalvön Förslöv 19 000 inv Inkl 5 000 inv inom Ängelholm (bl a 
Vejby)) 

5 Sammanfattning 

Genomgången av de nu aktuella alternativen för lokalisering av en ny ÅVC på 
Bjärehalvön pekar på att en etablering i Förslöv har bäst förutsättningar både för 

dagens planerade verksamhet och för att klara kommande behov av 

utökning/komplettering till följd av myndighetskrav, befolkningstillväxt och/eller 
önskemål från regionen.  
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Innan processen med miljöprövning av en ny anläggning påbörjas bör en detaljplan tas 

fram för det läge som väljs. 

 

Sammanställt av  

Conny Wettergren, Anl chef NSR 

Eric Rönnols, Rönnols Miljökonsult AB 
Mats Wiberg, Griab 

 

 

Bilaga: 

Jämförelse, lokaliseringsförutsättningar, fyra alternativa lägen för en ÅVC, 

plankontoret Båstads kommun 
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000406/2017 – 600 
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul för vuxenutbildning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunstyrelsen fastställer rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet för 
vuxenutbildning i enlighet med årshjulet.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens vuxenutbildning. I skollagens 4 kapitel finns 
bestämmelser om att varje huvudman inom skolväsendet ska bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen ska bedrivas i 
enlighet med det föreslagna årshjulet.   
 
Bakgrund 
Skollagens kapitel 4 handlar om kvalitet och inflytande. Här beskrivs de olika nivåerna i det 
sytematiska kvalitetsarbetet i paragraferna 2, 3 och 4 på nationell nivå, huvudmannanivå och 
enhetsnivå. I paragraf 5 står det att inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 
att det mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls. Paragraf 6 
och 7 anger dokumentationskrav och att nödvändiga åtgärder ska vidtas vid brister i 
verksamheten. 
 

Aktuellt 
Då årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet tidigare omfattat alla skolformer under 
kommunstyrelsen och efter 2015 de skolformer som Utbildningsnämnden ansvarar för 
föreslås en revidering och anpassning med avseende på vuxenutbildningen.  
 

Konsekvenser av beslut 
Det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen i enlighet med årshjulet kommer att 
följas upp av kommunstyrelsen i enlighet med författningarna 
 
Ekonomi 
Årshjulet är anpassat för att stämma överens med den tertiala uppföljningen av kommunens  
ekonomi. 
 
 
Henrik Andersson 
Bildningschef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson Bildningschef 
Akademi Båstad Vuxenutbildning 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning    
 
Samråd har skett med: 
Ewa Nilsson, rektor Akademi Båstad Vuxenutbildning 
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Dialog om nulägesbedömning 
Redovisning av elevenkäter 

Tertialuppföljning 

 

 

 
Fastställa utvecklingsområden 
Elevprognoser 

Dialog om nulägesbedömning 
och utvecklingsinsatser. 
Redovisning av elevenkäter 

Plan för systematiskt  
kvalitetsarbete 

Tertialuppföljning 
Betyg och nationella prov 

   

Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut. 
Nulägesbedömning: Behov inför nästa 

års budget inklusive utvecklingsinsatser 

APR 
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JUN 
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SEP 
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JAN 
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MAR     Underlag från  
rektor och förvaltning till 

huvudman. 
 

Hanteras på 
kommunstyrelsens  

närmast kommande 
sammanträde  

 

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet 
vuxenutbildning Skollagen kap 4 

Uppdaterat 
2017-04-10 157

157



 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-04-07 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 000404/2017 – 600 
 
 

Kulturpristagare 2017 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

 tilldelas kulturpriset 2017.  
 
Sammanfattning av ärendet 

 är föreslagen som kulturpristagare vid flera tillfällen och av olika aktörer 
under de senare åren.  har under decennier drivit och utvecklat Bjäre 
Bokhandel i Båstad. 
 
Motivering:  
”  har med stort engagemang och målmedvetenhet under många år satsat på 
kvalitet och förnyelse av Bjäre Bokhandel.  har utvecklat bokhandeln till att bli en 
mötesplats för människor att ta del av all typ av litteratur, konst och kultur lokalt, nationellt 
och internationellt”.     
 

Bakgrund 
Båstads kommuns kulturpris utdelas som stöd eller uppmuntran efter förtjänstfull insats inom 
skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, 
konsthantverk, arkitektur, hembygdsvård eller andra därmed jämförbara områden. 
Kulturpriset utdelas till person som är verksam i eller har annan särskild anknytning till 
kommunen.    
 
Den 16 april år 1862 startade apotekare Olof Emerentus Morin en liten bokhandel i ett hus 
som då låg mitt emot dagens bokhandel. 1914 flyttade bokhandeln till sin nuvarande plats. 
Huset är troligen byggt i slutet på 1800-talet, efter den stora branden i Båstad och såg först ut 
som huset bredvid. 1914 sattes nya skyltfönster in, som kommer från Baltiska utställningen i 
Malmö samma år. 1979 övertar  bokhandeln som får namnet Bjäre bokhandel.  

 driver bokhandeln i trettio år och är än idag engagerad ägare tillsammans med 
delägare.  
 
Båstads kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium vartannat år.  
2018 utses kulturstipendiat/er.  
 
 
Helene Steinlein 
Kulturskolechef och kulturstrateg 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Helene Steinlein   
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Datum: 2017-04-05 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000632/2016 – 906 
 
 

Reducering/förändring av 2017 ärs investerings- och exploateringsutgifter 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras enligt följande:  

1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från anslutningsavgifter 
minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av ökade utgifter och 
lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av 
investerings- och exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med  7 818 
tkr. 
 
2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i enlighet med 
upprättat förslag.    
 
 
Sammanfattning av ärendet     
 Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller minskningar, av 2017 års budgeterade 
investerings- och exploateringsutgifter. Sammanlagt föreslår reduceringar om 11 168 tkr.     
 
Bakgrund 
Förvaltningen fick i samband med att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlade 
ärendet om överföringar av investeringsmedel från 2016 till 2017 uppdraget att ”återkomma 
med vilka investeringar som kan skjutas på framtiden, med minst att hålla investeringsnivån 
oförändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017”. 
 
Aktuellt 
Efter samråd inom förvaltningen har ett förslag till reduceringar eller senareläggningar av 
budgeterade investeringsprojekt 2017 tagits fram. Förslaget framgår av bifogad bilaga ”Förslag 
till reducering av investeringsbudget 2017”. 
 

 

Urspr. 
Budget  

Över-
föringar 

  
Redu-
cering  

Ny  
Budget 

 

2017   2016   2017   2017 

TOTALT (inkl. exploatering) 168 574   6 165   -7 818   166 921 

varav:   
 

    
 

 
  

Skattefinansierad investering 111 503 
 

14 008   -16 050 
 

109 461 

Medfin. statliga infrastruktur 6 500 
 

0   0 
 

6 500 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 67 875 
 

3 642   0 
 

71 517 

Anslutningsavgifter -8 094  -5 485   3 582  -9 997 

Exploatering -9 210   -6 000   4 650   -10 560 
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Av reduceringarna på sammanlagt -7 818 tkr så är -16 050 tkr minskningar av 
skattefinansierade investeringar i budget 2017. Av dessa är -18 400 tkr senareläggningar av 
skattefinansierade investeringar till 2018 som kommer att beaktas i budgetarbetet 2018. De 
fyra projekt där hela eller delar senareläggs är projekt 1496 ” Tillbyggnad brygga Torekov” 
(400 tkr), projekt 1718 ”Verksamhetsstödsystem Vård och omsorg” (2 000 tkr), projekt 7018 
”Förskola Skogsbyn” (11 000 tkr) samt projekt 7019 ”Ombyggnation Förslövs skola F-6” (5 000 
tkr). Resterande reduceringar av skattefinansierade projekt som uppgår till -1 050 tkr är ej 
senareläggningar utan definitiva. Ett investeringsprojekt, 7020 ”Ombyggnation Bjäredalen” har 
utökats i 2017 års budget med 3 400 tkr. 
 
Budgeterade intäkter från anslutningsavgifter 2017 om 3 582 tkr för exploateringsprojektet 
Heden/Hemmeslöv, (projekt 5213), senareläggs till 2018. 
 
Exploateringsutgifter och inkomst förändras med totalt 4 650 tkr genom att 
tomtförsäljningsintäkter för exploateringsprojektet Östra Karup 6:7 minskas 2017 med 3 150 
tkr på grund av förseningar i projektgenomförandet samt långsammare försäljningstakt än 
ursprunglig plan. Dessutom har ytterligare utgifter om 1 500 tkr har lagts till för den väntade 
rivningen  av Grevie skola. 

 

 

Över-
föringar 

2015 
  

Redu-
cering 

2016 
  

Jämför-
else 

TOTALT (inkl. exploatering) 6 165   -7 818   -1 653 

varav:     
 

 
0 

Skattefinansierad investering 14 008   -16 050 
 

-2 042 

Medfin. statliga infrastruktur 0   0 
 

0 

Avgiftsfin.  investering (exkl anslut.avg.) 3 642   0 
 

3 642 

Anslutningsavgifter -5 485   3 582  -1 903 

Exploatering -6 000   4 650   -1 350 

 
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, Teknik och service, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Förslag till reducering av investeringsbudget 2017     
 
Samråd har skett med: 
Samtliga verksamhetsområden 
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Beslut rev KF 2016‐11‐23 § 221
Uppdat.: KF 2017‐01‐25 § 5, KS 2017‐02‐01 § 34, samt förslag överföringar 2016

Senast ändrad: 2017‐04‐05

Förslag	till	reducering	av	investeringsbudget	2017
Budget Förändring Ny	Budget Budget Plan Plan

Kod Tkr 2017 2017 2017 2018 2019 2020

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4	615 0 4	615 0 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Fritid
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 500 ‐400 100 400

Fastighet
7018 Förskola	Skogsbyn 31	891 ‐11	000 20	891 11	000
7019 Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 7	000 ‐5	000 2	000 5	000
7020 Ombyggnation	Bjäredalen 900 3	400 4	300
7082 Varmförråd	till	förskolor 300 ‐300 0

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 93	917 ‐13	300 80	617 16	400 0 0
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 6	500 0 6	500 0 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 71	517 0 71	517 0 0 0

Anslutningsavgifter
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv ‐3	582 3	582 0 3	582

Summa	Anslutningsavgifter ‐13	579 3	582 ‐9	997 3	582 0 0

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

8005 Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

8005 Tomtförsäljning ‐5	460 3	150 ‐2	310
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐5	460 3	150 ‐2	310 0 0 0

8026 Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

8026 Rivnings‐	och	planutgifter 1	600 1	500 3	100
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 1	600 1	500 3	100 0 0 0

8014 Förslöv Väst 105 (Industrimark)
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105"

Vägar 200 ‐200 0
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Förslöv	Väst	105" 200 ‐200 0 0 0 0

8013 Nytt industriområde Båstad
Skattefinansierade	investeringar	inom	"Nytt	industriområde	Båstad"

5313 Vägar 500 ‐500 0
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	"Nytt	industriområde	Båstad" 500 ‐500 0 0 0 0

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 17	363 ‐700 16	663 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐15	210 4	650 ‐10	560 0 0 0

SAMHÄLLSBYGGNAD
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 50 ‐50 0

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 257 ‐50 207 0 0 0

VÅRD	&	OMSORG
1718 Verksamhetssystem 2	000 ‐2	000 0 2	000

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 4	031 ‐2	000 2	031 2	000 0 0

TOTALT	(inkl.	exploatering) 188	318 ‐11	400 176	918 18	400 0 0
varav:
Skattefinansierad	investering 125	511 ‐16	050 109	461 18	400 0 0
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6	500 0 6	500 0 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 71	517 0 71	517 0 0 0
Exploatering ‐15	210 4	650 ‐10	560 0 0 0

Summa	Anslutningsavgifter ‐13	579 3	582 ‐9	997 3	582 0 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 57	938 3	582 61	520 3	582 0 0
Summa	Exploateringsintäkter ‐22	310 3	150 ‐19	160 0 0 0
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Datum: 2017-04-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Lindén 

Dnr: KS 000346/2017 – 905 
 
 

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
2. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Medelpunkten. 

 
Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 
2016 samt även revisionsberättelse.   
 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten, Viktoriagatan 4, 252 29 Helsingborg 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning 2016 med granskning av bokslut och årsredovisning med revisionsberättelse   
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

€:,.,, .. , 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Idag är Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga medlemmar i 
förbundet. 

Målet för verksamheten är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjnlng 
såväl professionellt som ekonomiskt och målen för verksamheten kan sammanfattas i de fyra 
områdena Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är 
knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses I 
detta sammanhang medicintekniska hjälpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller träning och som inte är normala konsumtionsvaror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekonditionerade och reparerade. Hyrsystemet utgår från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet till 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare I 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknikerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekonditioneringar och anpassningar av hjälpmedel. 

Service 

Utveckling 

• att effektivt nvtt)avaror och produkter 
och optimera recirkulation 

• att effektivt upphandla och kontinuerligt 
· bevaka marknaden 

• att med h61 l:ompetens och professionellt 
bem6tande garantera sn1bba l1veranser, 

reparationer och rel:ond1tlonerln1 

• att medverka och bevaka utvecklingen Inom 
hjllpmedelsomrJdat och sprida kunsk,pan Ull 

kommunerna 
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Den 31 december 2016 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 32 medarbetare. Av dessa var 28 
personer tillsvidareanställda och fyra var anställda på vika_riat. Antalet tillsvidareanställda i 
förhållande till det totala antalet anställda uppgick till 85 %. Tjänstledighet på grund av studier och 
långtidssjukskrivning är orsaken till vikarlatsanställningar. N" 

3 

Årsredovisning 2016 

167

167



Medeltal anstlltda 
med f&delnlng på Antal Kvinnor 

, kvinnor och män 

2015 2016 

Ledningsgrupp 3 2 

Direktion och 
13 14 

förbundschef 

Verksamheten 9 8 

Totalt Medelpunkten 

Antal min 

2015 2016 

3 3 

8 6 

17 20 

Sjukfrånvaio kort 
<l4dagar 

2015 2016 

1.9% 2,3% 

SjukfTåvaro fing 

2015 2016 

2,6% 3,3% 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
Inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar Ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men inte övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 49 år. Medelåldern för kvinnor var 46 år och för 
män 51 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som går i pension under de närmaste 10 åren. Anställda 
som uppnår 65 års ålder: 

2017 2018 2919 2019 2021 2022 2023 2024 28l5 20-26 

1 1 0 0 0 1 3 1 3 1 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2016 uppgick till 16,2 mkr och det är 26,6 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2016. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2016 (december) 31 200 kr. Kvinnors 
medellön är 32 900 kr och för män 30 100 kr. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2016 va~ totalt 5,64 % för hela verksamheten. För män var det 6,06 % och för 
kvinnor4,75 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,3 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning 
är 3,3 %. Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Arbetsskador 

Åldti 

-29 

30-49 

50 -

Procent 

5,88% 

6,41% 

4,82% 

Under 2016 rapporterades en arbetsskada till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. 
Arbetsskadan var en trafikolycka med lindriga skador. I samband med detta togs fram en reviderad 
policy för Kris och första hjälpen för att göra tydligt för alla hur liknande situationer ska hanteras. Det 
ledde även till en genomgång av hur arbetsskador och tillbud ska registreras och hanteras då det 
händer något oförutsett.,{" 
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Personalomsättning 

Under året har det varit ett par förändringar på personalsidan, på administrationen har både 
systemförvaltare av Sesam och ekonomi- HR-admlnlstratör rekryterats under året då tidigare 
befattningshavare fått andra tjänster. Under hösten genomfördes rekrytering av ny 
hjälpmedelskonsulent I samband med pensionsavgång, denna rekrytering blev klar i januari 2017. 
I slutet av 2016 påbörjades rekrytering av hjälpmedelsteknlker då en tekniker fick annan tjänst och 
slutade hos oss. Denna rekrytering slutfördes också i januari 2017. 
Den positiva trenden med att få in gott om ansökningar har fortsatt och vi har på alla tjänster haft 
bra kandidater och ett gott urval och vi ser att det finns intresse av att arbeta på Medelpunkten. 

Trivsel 

I november genomfördes en medarbetarenkät med fokus på trivsel på arbetet, tydlighet kring 
uppdrag och förväntningar, möjligheten att ta ansvar för sitt arbete och vilken återkoppling som ges. 
Enkäten gav en hög svarsfrekvens som visar på en hög grad av trivsel, att det finns en hög vilja att 
både ta och få ta ansvar för arbetet, att förväntningar i hög grad är tydliga och att arbetet oftast kan 
utföras effektivt. I enkäten lämnades också flera förslag och kommentarer som sammanställts för att 
sen ligga till grund för fortsatt arbete. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft 7 sammanträden, och presidiet 11 möten. Det har hållits två 
sam rådsmöten där tjänstemän och politiker för kommunerna bjudits in. I maj gavs information om 
bokslutet för 2015 vid ett möte I Landskrona och I november besöktes Klippan då 2016 års 
delårsrapport tillsammans med budget 2017 var i fokus. 

Under hösten meddelade ordförande Gunilla Karlsson sin avgång varför valberedningen tog fram ett 
förslag om nytt presidium .. Direktionen valde härefter enligt valberedningens förslag Rima Axelsson 
Alamln, Helsingborg till ordförande, Boris Svensson, Klippan till förste vice ordförande och Arvo 
Hellman, Bjuv till andre vice ordförande. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens verksamhet 

Under året har en revidering och översyn gjorts av förbundsordningen med syfte att förtydliga 
uppdraget för kommunalförbundet Medelpunkten. I samband med att förslaget skulle behandlas av 
alla medlemskommunerna framkom synpunkter vilket gjorde att ett nytt förslag nu tagits fram och 
som kommer att sändas ut för godkännande under 2017. 

Det arbete som tidigare påbörjats kring hur vi arbetar med planering, genomförande, uppföljning och 
rapportering av vår verksamhet har fortsatt även under 2016. 
Vi har arbetat med att se över våra mål och hur vi kan mäta att vi gör ett gott jobb och uppfyller vårt 
uppdrag. Att ta fram bra och tydliga mätetal och mål som både är inspirerande, tydliga och 
kvalitetssäkrade är en viktig del och som vi även fortsättningsvis behöver arbeta med. 
Som stöd i detta har vi också påbörjat process kartläggning vilket visuellt kommer visa våra olika 
processer. I samband med detta görs en översyn av hur vi arbetar och vi kan fastslå viktiga rutiner för 
att säkra processerna vilket i sin tur kan leda till arbetet med Intern kontroll.I" 
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E:lp•okreo 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna kommer också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal 
leveranser av hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på andra interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och transportlösningar. 
Detta är utmaningar som till viss del kan lösas i förslaget om nya lokaler men också utmaningar som 
på sikt behöver hanteras. 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

Gemensamma upphandlingar görs tillsammans med Kommunförbundet Skåne och under året har 
upphandlingar gjorts av arbetsstolar, rollatorer, personlyftar och lyftselar, och 
överförflyttningshjälpmedel. 

Särskild uppmärksamhet har lagts på kvaliteten och de reklamationer som varit på olika modeller och 
fabrikat av rollatorer, en produktgrupp som genomgående upplevs ha en annan kvalitet än tidigare. I 
upphandlingen av rollatorer gjordes därför ett särskilt förberedande arbete kring vilka kvalitetskrav 
och vilka kommersiella villkor som kan ställas. En del av detta kommer också att användas som 
underlag i övriga upphandlingar av hjälpmedel. 
Förutom detta har en upphandling gjorts av Medelpunktens avtal gällande de dagliga transporterna 
till medlemskommunerna. · 

Under året har en hel del arbete lagts på upphandling av kommande verksamhetslokaler. Kontraktet 
på nuvarande lokaler går ut februari 2018 och inför detta har en analys gjorts av framtida behov. 
Dels behöver vi ta höjd för en fortsatt ökad verksamhet och dels finns redan I dagsläget behov av 
större ytor för att ha ett flexibelt lager och kunna ha ett bra flöde i verksamheten. I detta finns också 
med ett förslag om att dela lokaler med Region Skåne vilket kommer att öka möjligheten till 
samarbete och göra det enklare för våra olika besökare. 
Upphandlingen har gjorts tillsammans med konsult från Affärsconcept AB och tilldelningsbeslut 
kommer att fattas under februari 2017.IY 
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Uppföljning av mål 

Kund 

E:•·"''" 

Förskrivarna känner förtroende för Medelpunkten och är trygga med den service och det stöd vi 

ger 

För att kunna utveckla behovet av stöd åt förskrivarna har konsulenterna åkt ut I kommunerna och 
träffat grupper med förskrivare. Syftet är att ha en dialog om förväntningar och på vilket sätt 
Medelpunkten ger ett bra stöd I deras arbete och på vilket vis det kan bli bättre. Vi får vid dessa 
möten uppfattningen att förskrivarna upplever konsulenterna som ett bra stöd, att de är tillgängliga 
och har en god kompetens att dela med sig utav. För att förenkla för förskrlvarna har också 
systemförvaltare för WebSesam en nära dialog och reviderar rutiner, manualer och 
användarutbildningen utifrån frågor och synpunkter. 
Under december genomfördes en enkät som vände sig till förskrivarna. Denna visar på ett NKHndex 
om 72 vilket är något lägre än tidigare år. Det som framförallt drar ner nöjdheten är frågor om 
tillgängligheten att komma I kontakt med oss och tillgängligheten till rätt Information på hemsidan. 
Problemen med telefonväxel är ett känt problem som vi trots olika försök inte kommit tillrätta med. 
Förslag finns om bättre system under 2017 vilket vi tror kommer att lösa en hel del. 
Lanseringen av den nya webbsidan har inte slutförts som planerat under 2016 av olika skäl, även om 
projektet nu gått in i de avslutande faserna i utvecklingsprocessen. Dels fördröjdes anpassningen av 
verksamhetens säkerhetssystem för ldentitetshantering samt integrationen med vår 
beställnlngsportal. Vi såg dessutom under arbetet ytterligare utvecklingsmöjligheter i framförallt 
Interaktiv- och användarvänlig design. Arbetet är nu Inne I sin slutfas och ny hemsida planeras kunna 
lanseras under våren 2017. Av denna anledning har ingen mätning gjorts av nöjd- kund hemsidan. 

Framgångsfaktorer Mätetal UtfaN Målvlrde 

Websesam ska utvecklas för att 
underlätta och ge stöd I • Nöjd-kund extern verksamhet 72 71 
förskrivningsprocessen 

Hemsidan ska vara tydlig, relevant och - Nöjd-kund hemsidan 
lättanvänd 

Brukarna har en positiv upplevelse av kontakten med Medelpunkten 

Konsulenterna har under den senare delen av året arbetat med frågan om att uppmuntra till 
delaktighet vid utprovningar och bedömningar. En enkät har lämnats ut vid varje utprovning där 
brukaren ombeds bedöma känslan av delaktighet, om informationen som getts varit titlräcklig och 
om bemötandet har varit gott. Det har inkommit 43 enkäter som genomgående visar på ett riktigt 
högt betyg. l de 43 inkomna enkäterna är alla svaren på den högsta nivån, utmärkt, med undantag av 
två svar gällande tillräcklig information där svaren är Ja, mycket bra. I de kommentarer som har 
lämnats framkommer också att det upplevts positivt att få svara på enkäten samt att det varit en 1 
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positiv upplevelse att varit på en utprovning. Arbetet för att öka den positiva känslan och ytterligare 
öka delaktigheten kommer att fortsätta under 2017. 

Framgångsfaktorer Mätetal Utfall Målllärde 

Konsulenterna ska uppmuntra till • Brukarens upplevelse av kontakten, 

delaktighet 1 samband med utprovningar informationen och känsla av 100 % 100 % 
delaktighet 

Medlemskommunernas ledningar är nöjda och trygga i hur uppdraget förvaltas 

Under året har vi haft möte med ledningsansvariga i den lokala samrådsgruppen där strategiska och 
övergripande frågor rörande förskrivning och hjälpmedelsfrågor diskuteras. Gruppen har under året 
uppmärksammat och b!.a diskuterat det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet, Socialstyrelsens olika 
uppdrag på hjälpmedelsområdet, Förskrivarutbildnlngen och avgifter för hjälpmedel. Uppfattningen 
är att detta är ett bra forum för att få en gemensam syn och en god grund för utveckling I både 
kommunerna och på Medelpunkten. Under året har vi också haft två samråd, vårens i Landskrona 
och höstens samråd i Klippan. Förutom information om Årsredovisningen 2015 och Delårsbokslutet 
2016 har det vid båda samråden diskuterats det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet och vad det kan 
komma att innebära för framtiden och för Medelpunktens utveckling. 
Inför budgetarbetet genomfördes flera möten med lednlngsansvarig för kommunerna för att gå 
igenom de rapporter som sänds ut från Medelpunkten till respektive kommun. Detta ledde till en det 
anpassningar och tillägg i rapporterna för att dessa ska motsvara de behov som finns I kommunerna 
och förenkla deras uppföljning. 
För att mäta hur väl detta slagit ut sändes en enklare enkät ut i Januari I samband med 
månadsrapporterna. Svaren i denna enkät visar på en hög grad av nöjdhet och att uppdraget 
förvaltas väl. Svaren vlsar också att informationen Inte alltid skickas ut i tid och att vi behöver arbeta 
vidare med att förtydliga och förenkla rapporterna. 

rramgångsfaktorer M&tetal Utfall Målvärde 

Ledningsansvarlga I kommunerna är nöjda • Genomsnittligt svar till 
mad 4a rapporter och den information ledninsst1nsvariga r.öjdheten med 1,6 l 
somllmnas hur uppdracet förvaltas 

Omvärld 

Medelpunktens omvärldsbevaknlng ger förutsättningar till utveckling 

Under årets första månader höll konsulenterna tillsammans med förskrivare i Landskrona en 
utbildning i 24-tlmmarspositionering. Detta var en förenklad utbildning som tagits fram utifrån den 
tredagarsutbildning som konsulenterna tidigare varit på och som ett sätt att sprida kunskapen vidare. 
Vid mässan Hjälpmedel och Välfärdsteknologi som anordnades i Lund I mars varflera från 
Medelpunkten på plats och tog del av nyheter, semlnarier och möten med andra Intresserade av IY 
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hjälpmedelsfrågor. 
Under hösten är inplanerat flera olika konferenser och användarmöten där Medelpunkten deltar 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevaknlng och förstärka kompetensen i 
verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för 
kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Framgångsf aktorer Mätetal Utf.all Målvärde 

Vi ska uppmuntra, stödja eller leda • Andel verksamhetsföreträdare som 
projekt som bidrar till utveckling av upplever att mötena gett 100% 90% 
hJ111pmedelsomridet förutsättningar till vldilre utvecklfng 

Medelpunkten bidrar till att möjliggöra ett gemensamt synsätt I förskrivning och hjälpmedelsfrågor 

Utifrån den omvärlds· och kunskapsbevakning som finns dagligen I verksamheten har vi ett särskilt 
ansvar att sprida kunskapen vidare till kommunerna. Även om ansvaret för förskrivning och lokala 
riktlinjer ligger hos respektive kommun finns ett ansvar och en ambition på Medelpunkten att 
uppmuntra och stimulera gemensamma diskussioner för att om möjligt uppnå ett gemensamt syn· 
och arbetssätt. 
Via Kommunförbundets samverkansorganisatron för hjälpmedelsfrågor hanteras strategiska frågor 
för att på ett Skåneperspektiv möjliggöra gemensamt synsätt. För att ytterligare kunna diskutera och 
förankra frågorna avrapporteras och diskuteras frågorna numera också I den lokala samrådsgruppen 
där lednlngsansvariga från medlemskommunerna bjuds In. Detta ökar möjligheterna till ett 
gemensamt synsätt I förskrivning och hjälpmedelsfrågor. 

Framgåogsfaktorer Mätetal UtfaH M61vilrde 

Vi ger förutsättningar och bidrar till 
Andel verksamhetsföreträdare som 

konstruktiva diskussioner och 
upplever att mötena är ett bri ~6" 9Q% 

kunskapsspridn!ng mellan kommunerna 
foru rn för att deli1 kunskap och 
erfarenheter 

Medarbetare 

Medarbetare på Medelpunkten ska trivas och vara delaktiga ,,, 
För att uppnå målet om en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas har särskllt fokus 
under året lagts på arbetsmiljön och innebörden av en god arbetsmiljö. Utifrån de traditionella 
måtten på en god arbetsmiljö är det en hög trivsel på Medelpunkten. Sjukfrånvaron och 
personalomsättningen är låg, vi har ett gott rykte som bekräftas av vikarier som gärna önskar att 
stanna kvar och vid rekryteringar har vi gott om ansökningar. Arbetet med att skapa en god 
arbetsmiljö har därför, precis som föregående år, fokus på de organisatoriska faktorerna. En tydlig 
struktur kring ledarskap, arbetsorganisation och mål bedöms som viktiga delar för en god trivsel 
samtidigt som det är en förutsättning för att engagera och öka delaktigheten.Al" 
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Under 2016 har en arbetsmiljöpolicy tagits fram i dlalog med fackliga organisationer med en 
beskrivning över målen för arbetsmiljön och hur dessa ska uppnås. I den finns också en planering för 
hur det systematiska arbetet ska bedrivas under 2017. Utifrån arbetsmiljöpolicyn har sedan 
delegationer för arbetsmiljö- och miljöansvar tagits fram och skrivits under av respektive chef. 
Uppdragsbeskrivnlngar för olika befattningar är pågående och beräknas vara klart under året för att 
förtydliga uppdraget, ansvar och mandat för varje medarbetare. Underlaget för medarbetarsamtal 
har också reviderats för att den röda tråden mellan de olika dokumenten ska stämma överens. 

Fremgångsfaktoter Mätetal Utfall Målvärde 

Varje medarbetares roll, ansvar och • Andel av verksamhetens uppdrag 
100% 100% mandat är tydliga som är beskrivna 

Vi har ett gott ledarskap som får 
Andel medarbetare som trivs på sin medarbetare att känna sig sedd och 84% 100% 

tvssnad till arbetsplats 

Kort sjukfrånvaro 2,3% 2% 

Vi arbetar svstematiskt med arbetsmiljön 
Lång sjukfrånvaro 3,3% 3% 

för att förebygga ohlllsa och olycksfall Antal arbetsskador och tillbud 1 0 

Uttagen semester I förhållande till 
90% 100% 

semesterrätt 

Process 

Medelpunkten arbetar effektivt och ändamålsenligt efter kartlagda processer 

I er\ 

Arbetet med att se över processer och arbetssätt är ständigt pågående i alla delar av verksamheten. 
Det finns en strävan att förenkla och underlätta arbetet både Internt för att effektivisera men också 
externt för att "göra det lätt att göra rätt." 
Under året har systemet utvecklats för att ge möjlighet att använda mobila enheter i samband med 
plock och utleveranser, det finns möjlighet att lägga alla typer av hämtordrar direkt i WebSesam i 
stället för att använda fax och det är skapat en elektronisk transportlista vilket tidigare skrevs 
manuellt. Det finns också möjlighet för förskrlvarna att boka en utprovning med konsulenterna direkt 
via WebSesam. 
Att göra de olika momenten direkt i systemet är både ett effektivare sätt att arbeta men också en 
betydligt mer säkrad process för att minska risken för fel. 

Som en fortsatt utveckling av mål och verksamhetsuppföljningen kommer processerna för 
verksamheten att beskrivas i ett processverktyg (2C8) kopplat till vårt mål· och uppföljningsverktyg. 
Genom detta får vi en visuell bild över alla processer samtidigt som mallar, checkHstor och 
rutinbeskrivningar samlas på ett ställe. Detta kommer i ett senare skede ligga till grund för arbetet 
med intern kontroll. Under året har arbetet påbörjats med att kartlägga processer men kommer att 
fortsätta under 2017. 

Ett prioriterat område att arbeta vidare med är processen med att avhjälpa reparationer och 
monteringar inom 10 arbetsdagar. Andelen är högre än tidigare år men trots detta inte på en 
tillfredsställande nivå. Anledningarna till utfallet kan vara brister i dokumentationen, väntan på Il" 
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reservdelar eller svårigheter att få bokat tid för reparation. I processkartläggningen kommer varje del 

av arbetet att gås igenom för att framöver arbeta på ett mer effektivt sätt. 

Fram1An1sf.aktorer Mltetal Utfall MilVärde 

VI har säkra processer och minimerar • Antal beskrivna processer I 2C8 1 1 risker för verksamheten 

Vi har ett effektivt arbetssätt för att Andel reparationer och monteringar 
72% 75% snabbt ltglirda reparationer som avhjälps Inom 10 arbetsdagar 

• Andel beställningar ur 
hyressortlmentet som levereras till 98% 100% 

VI optimerar recirkulation av varor och kund inom 10 arbetsdagar 
har en hög lageromsättning • Andel utleveranser som är 

73 % 60 % 
redrkulerade hjälpmedel 

Ekonomi 

VI uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning ,,, 
För Medelpunkten är god ekonomisk hushållning att anskaffade resurser utnyttjas effektivt och att 
verksamheten redovisar åtm instone det överskott som har budgeterats. I begreppet ingår även att 

verksamheten är Inriktad på att undvika onödiga kostnader. 

Anskaffade hjälpmedel för uthyrning hade vid årets slut det bokförda värdet 33 285 tkr. Av dessa var 
hjälpmedel för 30 300 tkr (91 %) uthyrda till brukare, vilket vi bedömer vara en godkänd andel. 

Förrådet består av såväl tillbehör som reservdelar. Under kortare perioder förekommer även 

färdigvarorförförsäljning. Vid årets slut var det bokförda värdet 5 218 tkr. 

Onödiga kostnader uppstår främst vid förseningar. Under år 2016 Inträffade ett stort antal fel i 
postens hantering av leverantörsfakturor, med följd att många av dessa aldrig ankom Medelpunkten. 
För att få kontroll över detta uppmanade vi samtliga varuleverantörer att senast vid årsskiftet via 
mail meddela oss vilka fakturor som ännu var obetalda. Gensvaret från leverantörerna var positivt 

och flertalet av dessa har nu börjat maUa sina fakturor till oss (och därmed slutat sända fakturor med 
post). På detta sätt undvek vi ytterligare försenings- och Inkassoavgifter. Tyvärr kan nuvarande 
ekonomisystem inte ta emot e-fakturor, vilket är ett starkt önskemål för framtiden. 

Fram,lln,sfektqr., Mitetal 

Verksamheten uppfyller resultatmålet • Överskottsmarglnal 

Vi har en regelbunden analy5 av • Antal gjorda analyser civ 
bokförlngstransaktioner bokföringslransaktioner 

VI undviker onödiga kostnader I form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och • Summa onödiga kostnader 
chetkräknlngsränta 

VI har en god llkviditetsplanering Kassalikviditet mi nst 1,0 

Utl.lU Målvärde 

11% 10% 

11 11 

8 0 

92 % 100% 
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Kapltalbindnlngen blir inte större än budgeterad 

Medelpunkten binder kapital I form av 

• Anläggningstillgångar 

• Hjälpmedel för uthyrning 

• Lagervaror 

• Kundfordringar 

• Förutbetalda hyror och andra kostnader 

Oe egna anläggningstillgångarna är nu bokförda till totalt 1948 tkr, fördelat på maskiner (l 018 tkr), 
bilar (639 tkr), Inventarier (199 tkr) samt fastighetsförbättringar (50 tkr) och datorer (42 tkr). I princip 
samtliga dessa används dagligen i verksamheten. 

Det bokförda värdet på Medelpunktens anskaffade hjälpmedel för uthyrning var vid årets slut 
33 285 tkr. Av dessa var hjälpmedel för 30 300 tkr (91 %) uthyrda till brukare. 

Medelpunktens lager består av såväl tillbehör som reservdelar och, under kortare perioder, även av 
färdigvaror för försäljning. 

Det bokförda värdet på förrådsvaror var vid årsslutet 5 218 tkr. Under 2016 omsattes lagervaror för 
totalt 5 562 tkr (5 207 för Interna reparationer samt 355 tkr för externa), vilket motsvarar en årlig 
omsättningshastighet på 1,1 ggr/år. 

Värdet på kundfordringar (mm) uppgick vld årsskiftet till 9 665 tkr, vilket är en vanlig nivå, beroende 
på att kommunerna förskottsfaktureras två månader i förväg. 

De förutbetalda utgifterna var 916 tkr och dessa brukar uppgå till cirka 1 000 tkr varje månadsslut. 

Den totala kapitalbindningen varvid årsskiftet 51034 tkr. vilket är en förväntad nivå, med tanke på 
den stora uthyrnlngsverksamheten, liksom kravet på tillgång till reservdelar. 

Franigårigsfaklo(er Mätetal UttaN Målvlrde 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
lnventeringsdifferens 5 % 1% 

och reda 

Medelpunkten har tre lager: Huvudlager, sänglager och konsulenternas utställningslager. 

Inventering sker vid minst två tillfällen per år: i slutet av augusti - inför delårsbokslutet per 31/8 samt 
i december - inför årsbokslutet den 31/12. Även i april kan Inventering bli aktuell, vid misstanke om 
att avvikelser kan förekomma. Selektiv Inventering kan beordras vid vllken tidpunkt som helst. 

Under året har inventeringar utförts I augusti och december. Vid dessa har avvikelsen i pengavärde 
varit totalt 261 tkr (S % av UB) . Vid genomgång av detta utfall visade det sig att av detta belopp 
utgjorde 167 tkr av två olika sorters stativ, vilka hade utlevererats till brukare utan att detta hade 
registrerats. om dessa räknas bort blir summan av övriga avvikelser 94 tkr (1,8 %). Även detta belopp 
är oacceptabelt högt och föranleder ytterllgare skärpning av omedelbar resistrering av gjorda 
utleveranser. Detta gäller sä rskilt för konsulenternas utställningslager, där awikelsen var 37 tkr. För 
detta sistnämnda lager är frågan om man ens ska betrakta detta som ett lager, eftersom huvuddelen 
av hjälpmedlen aldrig blir tillgängliga för annat än visning och utprovning.,y 
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Miljö 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Inför en ny upphandling av rollatorer har ett särskilt arbete gjorts i syfte att öka kvaliteten på 
produkterna. Detta är en följd av de reklamationer och upplevd försämrad kvalitets som vi sett på 
framförallt rollatorer under de senaste åren. Ett nytt avtal ska gälla från 1 januari 2017 och inför 
detta tillsattes en särskild arbetsgrupp redan sommaren 2015. Arbetsgruppen har inför 
upphandlingen scannat av marknaden efter flera olika rollatormodeller, köpt In och på flera olika vis 
testat produkterna för att utröna vilka krav som kan ställas för att uppnå god kvalitet. Särskilt arbete 
har också lagts på att stärka skrivningarna kring de kommersiella villkoren I avtalen. 
Modellen med att ta fram underlaget har varit uppskattat och kommer att ligga till grund för 
kommande upphandlingar. Ett aktivt arbete pågår också med att återkoppla kvalitetsfrågor till 
leverantörerna för att påverka utvecklingen. Detta görs både som anmälda reklamationer och 
avvikelser som I de leverantörsuppföljntngar som regelbundet genomförs. 
En uppföljning av hur många rollatorer respektive rullstolar som används den beräknade livslängden 
visar att rullstolar i väldigt hög grad används den förväntade livslängden. För rollatorer är graden 
lägre vilket under 2016 påverkats av den förtida skrotning som gjordes med anledning av 
kvalitetsbristerna på en viss modell. 

Fremgångsfaktoter Mätetal Utfall Målvllr.de 

Andel rollatorer som uppnår 
80% 90% 

Hjälpmedel uppnår I hös grad sin förv3ntad 1i11sliin&d 

förvlintade flvsllflld • Andel rullstolar som uppnir 
förvlntad livslängd 

95% 95% 

Ett hjälpmedel ska under sin livstid vara i bruk hos mottagare mer än 90 % av tiden 

Att följa hur stor andel av sin livslängd som ett hjälpmedel varit i bruk hos mottagare är ett mått dels 
på kvaliteten på hjälpmedlet men också ett mått på hur effektivt vi recirkulerar ett hjälpmedel. 
Utfallen visar att rollatorer har en hög grad av reclrkulation och används I princip hela sin livslängd 
ute hos mottagare. Rullstolar å sin sida har en betydligt lägre grad vtlket kan bero på att det finns fler 
variationer, bredder och modeller för att tillgodose de bredare och mer skiftande behoven. 
Måttet kommer även att följas år 2017 och en fortsatt analys kommer att göras kring hur vi kan öka 
användandet även av rullstolar. 

rramaångsfektorer Mätetal Utfall Målvärde 

• Andel rollatorer som varit i bruk hos 
mottagare mer än 90 % av sin 92% 90 % 

Vi arbetar snabbt oth effektivt med att livslängd 

recirkulera och rekonditionera r Andel rullstolar som varit i bruk hos 
mottagare mer än 90 % a11 sin 62 % 90 % 
llvs!ängd 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckli ng 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav försäljning 

Vorovhyror 

Verksamhetskostnader 

Avskrivningar 

Flnansfellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

B1l1nsoms1utning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2016 

66747 

21169 

38928 

-52 787 

-10 811 

-205 

2944 

2016 

51477 

16520 

32 

2015 

65079 

18947 

39491 

-49 006 

-10 632 

-163 

5278 

2015 

51610 

18853 

37 

2014 

59269 

15617 

37139 

.44472 

-9655 

-169 

4 973 

2014 

53386 

18548 

35 

2013 

56023 

13834 

35964 

·40737 

-12 534 

-256 

2 752 

2013 

49493 

16371 

33 

2012 

55 570 

15341 

34781 

-40632 

-11927 

-354 

3011 

2012 

54136 

15486 

29 

Årets fakturerade Intäkter blev 66 370 tkr, att jämföra med budgeterade 61812 tkr. Störst skillnad 
mot budget vlsade försäljnlngen, med 21169 tkr i utfall mot budgeterade 16 098 tkr. Även 
serviceintäkterna (3 598 tkr) blev högre än budgeterat (2 863 tkr), medan intäkterna för frakt och 
transporter (2 675 tkr) blev marginellt lägre än budget (2 774 tkr). Hyresintäkterna (38 928 tkr i utfall) 
hamnade nära budget (39 267 tkr), beroende på årets sänkning av hyrestaxorna med 5 %. 

Helsingborg är den klart största förbrukaren, med 27 705 tkr. Därefterföljer Ängelholm med 
9 604 tkr och Landskrona med 8 862 tkr. TIilsammans svarar dessa tre för 69,2% av all förbrukning. 

Kostnader och resultat 

Årets verksamhetskostnader, inkluslve av- och nedskrivningar blev totalt 63 597 tkr, mot budgeterat 
60 659 tkr. Materialkostnaderna (28 795 tkr) blev högre än budgeterat (25 535 tkr), liksom 
avskrivningarna UO 811 tkr mot 10 427 tkr) och kostnaderna för fordon (697 tkr mot 635 tkr). De 
högre kostnaderna förklaras till stor del av den ökade försäljningen samt att en del hjälpmedel 
utrangerades (skrotades) i förtid. Beslutet om detta fattades redan året Innan, varför en del av dessa 
kostnader belastade år 2015. 

Övrlga kostnader (personal, lokaler, externa transporter, kommunikation och IT samt administration) 
ligger dock under budget. 

Även de finansiella kostnaderna (205 tkr) hamnade under budget (330 tkr), beroende på fortsatt låg,r 
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räntenivå och att nivån på onödiga kostnader har hållits nere (8 tkr). 

Den sammantagna effekten av ökade intäkter och återhållna kostnader blev ett slutligt överskott på 
2 945 tkr. 

Kommentarer till balansräkning 

TIiigångar 

Under året har anläggningstillgångarna fortsatt att öka. Ökningen har dock varit mindre jämfört med 
åren dessförinnan. 

Värdet på hjälpmedlen har ökat från 30 835 tkr till 33 285 tkr. Klart störst inköp har skett av manuella 
rullstolar (5 363 tkr). Denna grupp svarar också för ungefär halva ökningen av anläggnlngsvärdet. 

Vad gäller anläggningstillgångar för eget bruk har Medelpunkten under året investerat I ett nytt 
transportfordon (+240 tkr}, som ersätter ett tidigare leasat fordon. övriga investeringar (i lyftbord, 
transportvagnar och brandtåligt skåp} har uppgått till totalt 66 tkr. 

Även lagret av tillbehör och reservdelar har ökat något från 4 726 tkr till 5 167 tkr. Kundfordringar 
och Interimsfordringar har också ökat I värde, från totalt 10 162 tkr till 10 582 tkr. 

De totala tillgångarna (balansomslutningen) har dock minskat i värde, från 51 610 tkr till 51477 tkr. 
Minskningen beror huvudsakligen på att de likvlda medlen har minskat från 3 417 tkr till 443 tkr. Den 
totala kapltalblndningen var vid årsskiftet 51034 tkr, vilket är en förväntad nivå, med tanke på den 
stora uthyroingsverksamheten, liksom kravet på tillgång till reservdelar. 

Skulder och eget kapital 

Medelpunktens tillgångar har under året finansierats av fem olika delar: 

• det egna kapital på nära 14 000 tkr, som kommunerna har skjutit till vid bildandet och de 

första åren därefter 
• ett långfristigt och amorteringsfritt banklån på 16 000 tkr 

• de förskottsbetalningar som kommunerna har gjort genom förfarandet med 
förskottsfakturor; vilket motsvarar cirka 4 000 tkr. 

• övriga kortfristiga skulder till leverantörer och myndigheter {moms, arbetsgivaravgifter, 
källskatter), vilket uppgår till cirka 9 000 tkr 

• ett tillfälligt 1-årslån på 5 000 tkr (vilket återbetalas i januari 2017} 

Soliditet och soliditetsgräns 

Måttet soliditet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som har finansierats med egna medel. 
Vid utgången av år 2016 var soliditeten 32,1 %, att jämföra med 36,5 % vid Ingången av året. 

I gällande förbundsordning anges att om soliditeten överskrider 25 % av ingående balansomslutning 
ska överskjutande belopp utbetalas till kommunerna, såvida Inte direktionen beslutar om annat. 

Balanskravsutredning 

Utfallet för år 2016 är ett överskott om 2 945 tkr, vilket motsvarar 4,4 % av årets omsättning (66 74711' 
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tkr). Eftersom även åren 2014-2015 uppvisade överskott över 2 % är balanskravet uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

Begreppet god ekonomisk hushållnlng behandlas under rubriken Ekonomi på sidan 12. 

Resultaträkning (tabell) 

Belopp i tkr Not Utfall 2016 

Fakturerade intäkter 1 66370 

Övriga intäkter 2 377 

Verksamhetslntäkter 66747 

Materialkostnader 3 ·28 795 

Personalkostnader -7 253 

Övriga verksamhetskostnader -16 225 

Av- och nedskrivningar 4 -11324 

Verksamhetskostnader -6:1597 

Finansielia intäkter 6 

Finansiella kostnader -211 

Finansiellt netto -20S 

Redovisat resultat 294S 

Utfall 201S 

64323 

755 

6507B 

-26910 

-6806 

-14 950 

-10 972 

-59 638 

·163 

-163 

5277 

Budget 
2016 Utfall i % av Budget 

61812 107 

235 160 

62047 

-25 53S 113 

-8180 89 

-16 517 98 

-10 427 109 

-60659 

-330 62 

-330 

1058 278 

16 

Årsredovisning 2016 

V" 

180

180



E:~"''°" 
Balansräkning (tabell) 

Belopp i tkr Not 20161231 20151231 

TILLGÅNGAR 

Anlllggnlngstillgångar 

Moterlella anliig11ningstlllgiJngar 

Mask i ner och inventarier 5 1948 2 368 

övriga materiella anläggningstillgångar 6 33 285 30835 

Summa anllggnlngstlllglmgar :lS 233 33 203 

Omsättnin1stlll1An1ar 

Förråd 7 5 219 4 726 

Kortfristiga fordringar 8 10 582 10262 

Kassa och bank 9 443 3417 

Summa omsättnlngstlllgångar 16 244 18405 

SUMMA TILLGÅNGAR 51477 51608 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kophal 10 

Eget kapital 13 575 13575 

Årets resultat 2 945 5 277 

Eget kapital vid årets slut 16 520 18852 

Skulder 

Långfristiga skulder 11 16 000 16000 

Kortfristiga skulder 12 18957 16 756 

Summa skulder 34957 32 756 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51477 51608 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företags! ntecknlngar Inga Inga 

Ansvarsförblndelser Inga Inga f{ 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (indirekt metod) 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar fi,r poster som Inte lng6r I ko!Sajlödet 

Av- och nedskrivningar(+} 

Reavinst(-)/ Reaförlust (+) 

Erhållen ränta ( +) 

Erlagd ränta H 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förlindringar av rörelsekapital 

Kassaflöde frön färiindrlngar I rlJrelsekapltol 

Minskning (+) /Ökning(-) av förråd 

Minskning (+) / Ökning ( ·) av fordringar 

Ökning(+)/ Minskning(-) av skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesterlngsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från lnvesterlngsverksamheten 

Flnanslerlngsvtrlcsamheten 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finanslerlngsverksamheten 

Årets kassaflöde (beräknat) 

likvida medel vid årets slut 

Likvida medel vid årets bötjan 

2016 

31SO 

11324 

-58 

14 416 

6 

-211 

14211 

-382 

-320 

22.01 

15710 

-19 508 

6101 

-13407 

-5 277 

-5277 

·2974 

3417 

443 

2015 

5440 

10972 

-97 

16315 

0 

-163 

16152 

-382 

654 

·2 083 

14341 

.17 983 

5966 

-12 017 

-4 972 

-4972 

·2648 

6064 

3417,v'" 
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Noter med redovisningsprincipe'r och bokslutskommentarer 

Belopp i tkr om Inget annat anges 
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunai redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är detsamma som l Årsredovisningen 2015, med samma avskrivningstider som då. Intäkter 
redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras och Intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Kostnader har perlodlserats om värdet överstiger 10 tkr. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. 

Materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Medelpunktens anläggningstillgångar utgörs i huvudsak av hjälpmedel som hyrs ut till 
medlemskommunerna. Det bokförda värdet utgörs av ursprungligt anskaffningsvärde efter avdrag 
för planenliga avskrivningar. Liksom under föregående år sker avskrivning linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna är detsamma som föregående år: 

Hjälpmedelskategori 

Kognltionshjälpmedel 

Rollatorer 

Madrasser och slttdynor 

Manuella rullstolar 

Arbetsstolar och lyftar 

Sängar och sänglvftar 

Hyglenhjälpmedel och övriga hjälpmedel 

Maskiner och inventarier 

Avskr.tld 

3 

4 

4 

7 

8 

9 

5 

Anläggningstlllgångare som nyttjas i verksamheten redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde efter 
avdrag för planenliga avskrivningar med följande avskrivningstider. 

Kategori 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och Installationer 

Datorer 

Bilar 

Fordringar 

Avskr.tid 

5 

5 

3 

5 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Inte heller 
detta år har någon reservering för kundförluster behövt göras. 

Fiirr6d 

Till förråd räknas de reservdelar och komponenter samt tillbehör till hjälpmedel som fysiskt befinner N 
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sig i Medelpunktens lager. Det innebär att vid utleverans av tillbehör som följer med ett uthyrt 
huvudhjälpmedel debiteras ett varukostnadskonto med värdet på dessa. Tillbehör som har 
återlevererats och kontrollerats, samt i förekommande fall rekonditionerats, återrapporteras till 
förrådet och värdet på dessa krediteras ett annat varukostnadskonto. Endast artiklar som bedöms 
vara i nyskick återrapporteras. Förrådet hålls fortlöpande kurant, genom att inkuranta artiklar 
löpande tas ut för kassation. 

Samtliga kuranta artiklar redovisas till genomsnittligt anskaffningsvärde. Omräkning av detta sker 
varje månadsskifte. 

Nyinköpta varor, vilka ännu inte har stämts av mot leverantörsfaktura, debiteras förrådskontot 
preliminärt till aktuellt genomsnittsvärde. Motsvarande belopp krediteras konto för interimsskuld. 
Vid avstämning debiteras kontot för interimsskuld och eventuell differens i inköpspris debiteras 
respektive krediteras. Samtliga infraktkostnader debiteras konto för lnfrakter. 

Även plockade och utlevererade varor räknas till förråd tills dessa har avrapporterats genom 
kundfakturering, vilket sker månadsvis. 

Huvudhjälpmedel som har klassats som försäljnlngsvara räknas till förråd under den tid då detta har 
ankommit Medelpunkten men kunden ännu Inte har fakturerats. 

Huvudhjälpmedel som har klassats som uthyresartikel räknas inte till förråd. Ett sådant räknas i 
stället som anläggningstillgång, även i de fall då avsikten är att de ska säljas. 

Noter till resultaträknlng 

Not 1 Fakturer,11de intäkter 

Försäljning av hjälpmedel för enskilda brukare 

Försäljnlng av hjälpmedel för vårdboende 

Övrig försäljning 

Hyreslntäkter från medie mskommu ner 

Hyresintäkter från övriga kunder 

Intäkter frlm service och tillsyn 

Intäkter från fr~kter 

Intäkter från transporter 

Summ,11 fakturerede Intäkter 

Not 2 Övriga Intäkter 

Avgifter 

Levera ntörsviten 

Erhållnc1 bidrag 

Realisationsvinst 

201S 2016 

14627 16796 

4206 4018 

114 355 

39108 38S37 

383 391 

3031 3 598 

1067 1131 

1787 1544 

64323 66370 

254 

170 10 

234 304 

97 SB 

Summa övriga lntllkter 7S5 372 
----------------------- -----------r-" 
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Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för så Ida varor 

Övriga materialkostnader 

Summa materlalkostnader 

Not 4 Avskrivning oth nedskrivningar 

Maskiner och andra teknlska anläggningar 

Inventarier, verktyg och fasta insta llatloner 

Rollatorer 

Manuella rullstolar 

Sängar och sängtyftar 

Arbetsstolar 

Hyglenhjälpmedel 

KognltlonshJä lpmedel 

Lyftar 

Madrasser och slttdynor 

Övrigt 

Delsumma Årets avskrivningar 

Årets nedskrivningar 

Utrangeringar 

Summa Av- och nedskrivningar samt Utrangeringar 

Noter till balansräkning 

Not 5 Maskiner och invent,rler för eget bruk 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Omklassificerlngar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Ack. ansk.värde vid årets slut 

Ackumulerade ovskrlvnlngar enligt plan 

Vid årets början 

Om klassificerl nga r 

Avyttringar 

2015 

-17 718 

.9732 

-26 910 

2015 

-282 

-499 

-2007 

·2 264 

-938 

·515 

-510 

-108 

-232 

-1924 

-1022 

-10301 

-331 

-340 

-10972 

2015 

4 867 

757 

-41 

-68 

5515 

·246S 

E:•""'''" 
2016 

·19 094 

-9 701 

·28 795 

2016 

-281 

-435 

-1948 

-2 765 

-890 

-586 

-580 

·125 

-257 

·1886 

-1059 

-10 812 

-513 

-11325 

2016 

5 515 

306 

.57 

-38 

5716 

-3147 

34 56 fV' 
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Utrangeringar 65 38 

Årets avskrivningar enligt plan -781 -716 

Ack. avskrlvn. vid årets slut ·3147 ·3 769 

Redovisat värde vld Arets slut 2368 1947 

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar 2015 2016 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Vid årets början 90306 92 509 

Anskaffat 17 226 19 202 

Avyttrat .5 699 -6 259 

Utrangerat .9 319 -11204 

Omvärderat/ korrigerat -5 

Vid årets slut 92509 94248 

Ackumulerade avskrivingar enligt pion 

Vid årets början -60758 -61343 

Anskaffat 1 

Avyttrat 174 139 

Utrangerat 8756 10667 

Omvärderat/ korrigerat 5 

Årets avskrivningar enligt plan -9520 -10096 

Summa -61343 -60 632 

Ackumulerade nedskrivningar 

Vid årets början -331 

Årets nedskrivning, netto -331 0 

Vid årets slut ·331 .331 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -61674 -60963 

Ac;k. av- och nedskrivningar vid årets si ut -61674 -60 963 

Redovisat vlirde vid årets slut 30835 33285 

varav huvudhjälpmedel hos brukare 26403 30300 

Not 7 Förråd 201S ,016 

Tillbehör och reservdelar 4837 S 219 

Ackumulerad ned5kri11ning -111 

Summa 4726 5219 ;/ 

2.2 
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Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Kreditsa!don/reg!erlng avräkning 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad lnkl löneskatt 

Upplupna hjälpmedelskostnader 

Betalda förskott från medlemskommunerna 

Fakturerade, ej Inbetalda kommunförskott 

Upplupen räntekostnad 

Övriga Interimsskulder 

Summa 

4 1412 

236 247 

5000 

·19 

866 1076 

558 623 

764 800 

144 

4275 686 

4316 3616 

31 

708 400 

16757 18957 N 
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Helsingborg den 28 februari 2017 

Ordforonde, Helsingborg 

~&Id~ 
Arvo Hellman 

2:e vice ordförande, Bjuv 

Tjänstgörande ersättare, Landskrona 

Anette Hallberg 

ledamot, Svalöv 

Annika Jönsson 

Ledamot, Örkelljunga 

E;, ... ,,~ 

Boris Svensson 

J:e vice ordförande, Klippan 

Ledamot, Båstad 

Torgny llndau 

Tjänstgiirrmde ersättare, Perstorp 

BrittMarie Hansson 

Ledamot, Ängelholm 

~~~ 
Monica Pettersson' 

Tjänstgörande ersöttare, Astorp 
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2016 

2017-03-29 

Till 

Direktionen, 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och 
Örkelljunga 

Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (org nr 222000-1594) verksamhet 
under år 2016. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedl'ivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. 

• Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för år 2016 är uppfyllt. 

• Vi bedömer, utifrän årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis, men inte till fullo, är förenligt med direktionens övergripande mål för verk
samheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi ti11styrker att årsredovisningen för år 2016 godkänns.,( 
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Vi har genomfö1t övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och samman
träffanden med representanter för förbundets ledning. 

Följande rapporter har avlämnats under äret: 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

1m· 
Birgitta Alm 
Av Landskrona stad utsedd 
revisor" 
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Anders Thulin, 
auktoriserad revisor c 

certifierad kommunal 
1-evisor 

Lotten Lasson, 
reuisionskonsult 

Mimmi Praks, 
reuisionskonsult 

mars2017 

pwc 

www.pwc.se 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat Kom
munalförbundets årsredovisning för 2016. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års
redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet le
ver upp ti11 kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvalt
ningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal re
dovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapital
bindningen anser vi svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den in
formation som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan be
dömas utifrån storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon ana
lys avseende om kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. 

o Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal för
bättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 
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Granskning av årsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, kommunal
förbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 
den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnänmdens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och revisions.frågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen inom 
kommunalförbundet är tillräcklig. 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunalför
bundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs
punkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och lands
ting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår 
av vägledningen kan implementeringen ske successivt vaiför tillämpliga ISA helt eller 
delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Gransk
ningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskaps
material och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsekonom och förbundschef. 

2.2. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

mars 2 017 

Korn mu uairörlrn ndet medelpn n kten 
P11·C 

4 av8 

196

196



Granskning av årsredovisning 

Granskningsresultat 3. 

3.1. Verksamhetens uifall,finansiering och ekono
miska ställning 

3.1.1 . Iakttagelser 
Utveckling av konununalförbundcts verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika delar av verksamheten. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi
ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar 
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av dia
gram och verbal information. 

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be
tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. 

3 .1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk
samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi be
dömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3.2. 
3.2.1. 

God ekonomisk hushållning 
Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en viss avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål. Må
len anges nedan: 

1) Att uppfylla kraven på god ekonomisk hushållning 

Kommunalförbundet har satt upp fyra "framgångsfaktorer" för att mäta om målet är upp
nått. Dessa är följande (bild från årsredovisningen); 
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Granskning av årsredovisning 

- -- -- ·-- - - ~- ·- - - - ·--
framglingsfaktorer Mätetal ~I ~alv rde .. ·-· 
Verksamheten uppfyller resultatmålet • Överskottsmarginal 11 % 10% 

VI har en regelbunden analys av • Antal gjorda analyser av 
11 11 

bokföringstransaktloner bokföringstransaktioner 

Vi undviker onödiga kostnader i form av 
förseningsavgifter, straffavgifter och Summa onödiga kostnader 8 0 
checkräknlngsränta 

Vi har en god likviditetsplanering Kassalikviditet minst 1,0 92 % 100% 

Kommunalförbundet uppfyller resultatmålet och målet avseende gjorda analyser för bok
föringstransaktioner. Målet avseende onödiga kostnader uppfylls inte (se vår iakttagelse 
avseende skatter och avgifter under avsnitt 3.3.1). Mål avseende kassalikviditet om 100 % 
anses delvis vara uppfyllt. Vi förhåller oss tveksamma till denna slutsats, eftersom utfallet 
är 92% och måler är 100%. 

2) Att kapitalbildningen inte blir större än budgeterat 

Medelpunkten binder kapital i form av anläggningstillgångar, hjälpmedel för uthyrning, 
lagervaror, kundfordringar och förbetalda hyror/andra kosb1ader. Kommunalförbundet 
har en "framgångsfaktor" för att mäta om målet är uppnått. Se nedan (bild från årsredo
visningen); 

Vi har en god lagerhållning med ordning 
och reda 

Mlltetal 

lnventeringsdifferens 5% 1% 

Målet avseende inventeringsdifferens uppnås inte. Se vår bedömning avseende invente
ringsrutinen i avsnitt 3.3.1. Kommunalförbundet gör inte någon avstämning avseende om 
kapitalbindningen är större än budgeterat. 

3.2.2 . Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning kommunalförbundets verksamhetsmål. Direktion
en har fastställt 9 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: miljö, kund, om
värld, medarbetare och process. Under dessa finns totalt 19 framgångsfaktorer för att 
mäta om målen uppfyllts. 1 o av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 8 som 
delvis uppfyllda och 1 som ej uppfyllt. 

Bedömning 

Årets resultat är förenligt med god ekonomisk hushållning. Målet avseende kapitalbind
ningen anser vi svå1t att bedöma huruvida det är uppfyllt eller ej utifrån den information 
som ges i årsredovisningen. Detta eftersom kapitalbindningen inte kan bedömas utifrån 
storleken på inventeringsdifferenserna och att det inte görs någon analys avseende om 
kapitalbindningen är större än budgeterat. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning. 
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3 .3. 
3.3.1 . 

Rättvisande 1•äkenskaper 
I akttag el ser 

Granskning av årsredovisning 

Resultaträkning och balansräkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentlig kommunalförbundets intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för vaije delpost. Årets resultat uppgår till 2,9 mnkr (5, 2 mnkr). 
Resultat medför en positiv avvikelse mot budget med ca 1,9 mnkr. Av lämnade resultat
kommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter 

Vid granskningen av resultat- och balansräkning har följande avvikelser/ förbättringsom
råden noterats: 

Det har inte varit möjligt att göra en korrekt avstämning mellan huvudboken och 
anläggningsregistret/ lagersystemet. Vi har inte kunnat göra en korrekt avstäm
ning av de förändringar som skett i systemet, så som försäljningar, utrangeringar 
och avshivningar. Manuell handpåläggning krävs för att få en korrekt avstämning 
mellan konton i huvudboken och systemet. Vi har endast kunnat rimlighetsbe
döma att det inte finns några väsentliga avvikelser mellan huvudboken och an
läggningsregister/ lagersystem. Kommunalförbundet bör under verksamhetsåret 
2017 arbeta fram en rutin för att få en korrekt avstämning mellan systemen för an
läggningstillgångar/ lager och huvudboken. 

Vi har noterat att det i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta värdets 
princip (L VP). Enligt uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall justeringar i 
lagersystemet avseende inköpspriset utifrån priset på nya registrerade artiklar. Vi 
bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av lager. Kommunalförbundet 
bör tillse att samtliga artiklar i lagret alltid värderas enligt LVP. 

Avseende lagret noterar vi att inventeringen inte utförs i nära anslutning till bok
slutsdagen (inventeringen sker i bö1jan på december). Enligt de underlag vi in
hämtat från inventeringen påvisas differenser mellan lagerinventeringen och la
gersystemet på cirka 5 % av lagrets värde. En genomgång bör göras för att utreda 
hur dessa differenser kan minimeras. Vi anser även att om det inte är möjligt att 
utföra lagerinventeringen i närmare anslutning till bokslutsdagen, bör en rutin in
föras för att säkerställa att de lagerhändelser som sker mellan inventeringen och 
bokslutsdagen är exakta och korrekta, detta för att kunna säkerställa lagrets värde 
per bokslutsdagen. 

Vi har noterat att Kommunalförbundet vid fem tillfälle betalt in skatter och avgif
ter försenl till skatteverket. Vi anser att Kommunalförbundet för införa en rutin 
för att tillse att skatter och avgifter alltid betalas enligt skatteverkets bestämmel
ser. 
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Granskning av årsredovisning 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräck
liga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns inte avseende 
materiella anläggningstillgångar. Differensen är inte av väsentlig karaktär. Kommunalför
bundet bör tillse att det går att göra en korrekt avstämning mellan huvudboken och an
läggningsregistret (se bedömning ovan) för att kunna hämta korrekt information avse
ende årets förändringar till bl.a kassaflödesanalysen. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande 
processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal förbätt
ringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 

2017-03-29 
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.~ pdragsledare 
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I ·1.J BÅSTADS r ~ KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utblldningsnämnden 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyre lsen 

2017 -01- 1 9 
Dn~~ .. \;:J .. ~~~~ 
~~ ... \,:~ .. ~\Q .. ... 

Beskrivning av ärendet 

2017-01-10 5av13 

UN§3 Dnr UN 000643/2016 - 600 

Regler för resursfördelning Inom förskola, fritldshem, skola och 
gymnasium 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag 
daterad 2016-05-17: regler för resursfördelning Inom förskola, frltldshern, 
skola och gymnasium KS 000674/2016-906 till Utblld1iingsnämnden för 
yttrande. Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En 
begränsning Införs i nuvarande system med Innebörden att inga fler 
ersättningar utöver de volymer som budgeterats för I skolpengsrarnen 
(beställaren) och eventuellt existerande central reserv ( dernografireserv) 
betalas ut till resultatenheterna (utförarna) för den verksamhets som bedrivs I 
egen regi. Chefen för resultatenheterna, "utförarchefen" (skolchef alt. 
bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna 
för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av 
resultatenheterna utifrån antal barn/elever finns tevar även om ersättningen 
per barn/elev begränsas till maximalt de antal barn/elever som budgeterats för 
hos beställaren. 

På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar l 
elevunderlaget tillbaks till utföraren (resultatenheterna I verksamheten) när 
budgeterade volymer/resurser har uttömts. Beaktandet av förändrade volymer 
(antal barn/elever) vid resursfördelning på central nivå I samband med budget 
finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: "A) beställare och utförare ska läggas 
under respektive nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige 
redovisar alltså inte beställaren i fortsättningen. B) I regler för resursfördelning 
ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioekonomiska nyckeltal. C) 
Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska i 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
dlsponerlng av medlen I reserven och kan därmed ocksä föreslå utökning av 
demografireserven när behov så föreligger."Det finns även en 
"protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelln: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att Jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står Jag 
som förvaltulngschef ej bakom tjänsteskrivelsen."Om tilläggsyrkauden: A) 
Hanteras Inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen beslutade 
2015-11-18 (l<S 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska 
faktorer vid fastställande av skolpengen." Bakgrunden till detta beslut är att 
skillnaderna mellan de olika enheterna och orterna är marginell. C) 
Hanteringen av demografi reserven Ingår Inte i detta underlag. 
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens 
ambition för utbildning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: 
Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 
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[-=- D BÅSTADS 
<~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utblldnfngsnämnden 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Ajournering 

Yrkanden 

2017-01-10 

Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför 
utarbetas på ett annat sätt föt· att vara lagenligt. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Blrgltte Dahlin och bildnlngschef Henrik 
Andersson daterad 2016-12-30 
Skolverkets statistik, bilaga 1 
Förskola - kostnader, bilaga 2 
Fritldshem - kostnader, bilaga 3 
Förskoleklass - kostnader, bilaga 4 
Grundskolan - kostnader, bilaga 5 
Gymnasieskolan - kostnader, bilaga 6 

6av13 

Regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium KS 
000674/2016-906, bilaga 7 
Resursfördelnlngssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola KS 
504/10-906, bilaga 8 

1. Fastställa att ett eventuellt samlat överskott hos resultatenheterna Inte får 
överstiga 4.000.000 kr. 

2. Fastställa att eventuellt underskott hos resultatsenhetema ska regleras Inom 
tre år. 

3. Fastställa en demografipott på 5.000.000 kr för att möta kommande 
Inflyttning 

4. Godkänna modell 1 för framtida hantering av skolpengen. 

Sammanträdet ajourneras 110 minuter 

Stefan Olsson (C), Susanne Jung (M), Carl-Magnus Fröjdh (M) och Linda 
lvarsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Helena Strid (BP) yrkar: 

1. Utblldnlngsnämnden föreslår kommunstyrelsen att omarbeta förslaget så 
att det följer lagstiftningen. 

2. Utbildningsnänmden föreslår kommunstyrelsen att beakta modellerna i 
tjänsteskrivelsen Från skolchef och blldnlngschef daterad 2016-12-30. 

3, Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att det nya förslaget 
skickas till utblldningsnämnden för yttrande Innan ärendet går vidare till 
kommun full mäktige. 

Ingrid Zäther (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till punkt 1 
samt avslag punkt 2 och 3 på Helena Strids (BP) yrkande. 

Proposltionsordnlngar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utblldnlngsnämnden 
bifaller Helena Strid (BP) yrkande. Omröstning begärs. Ordförande meddelar 
att Helena Strid (BP) är ht1vudförslag och ställer de andra yrkandena mot 
varandra och finner då att nämnden bifaller centerpartiets och moderaternas 
yrkande som motförslag. 
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V"" BÅSTADS __ J!J KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utblldningsnämnden 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-01-10 

Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Helena Strids (BP) yrkande röstar Ja. 
Ledamot som vill bifalla Stefan Olsson (C), Susanne Jung (M), Carl-Magnus 
Fröjdh (M) och Linda Ivarsson (M) yrkande röstar nej. 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstln Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Helene Barnekow (BP) X 

Stefan Olsson (C) X 

Linda Ivarsson (M) X 

SusanneJung (M) X 

Carl-Magnus Fröjdh (M) X 

Helena Strldh (BP) X 

7av13 

Omröstningen faller ut med S Ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att 
utblldningsnämnden beslutar att bifalla Helena Strids (BP) yrkande. 

Utbildnlngsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Omarbeta förslaget så att det följer lagstiftningen. 

2. Beakta modellerna i tjänsteskrivelsen från skolchef och blldnlngschef 
daterad 2016-12-30. 

3. Det nya förslaget skickas till utblldnlngsnämnden för yttrande Innan 
ärendet går vidare till kommunfullmäktige. 

Moderaterna och Centerpartlet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
egetyrkande. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrlcande 

~ ) ~. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-30 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Birgitte Dahlin och Henrik Andersson 
Dnr: UN 000643/2016 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Samtliga skolledare och ekonomikontoret 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
lskolverkets statistik, bilaga 1 
Förskola - kostnader, bilaga 2 
Fritidshem - kostnader, bilaga 3 
Förskoleklass - kostnader, bilaga 4 
Grundskolan - kostnader, bilaga 5 
Gymnasieskolan - kostnader, bilaga 6 

1 (5) 

Regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium KS 000674/2016-
906, bilaga 7 
Resursfördelningssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola KS 504/10-906, bilaga 8 

Samråd har skett med: 
Skoljuristen i Familjen Helsingborg 

Regler för resursfördelning inom förskola, fritidshem, skola och gymna
sium 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-30 att remittera förvaltningens förslag daterad 2016-05-
17: regler för resursfördelning inom förskola, fri tidshem, skola och gymnasium KS 
000674/2016-906 till Utbildningsnämnden för yttrande. 
Ekonomichefens förslag till beslut innehåller denna text: "En begränsning införs i nuvarande 
system med innebörden att inga fler ersättningar utöver de volymer som budgeterats för i skol
pengsramen (beställaren) och eventuellt existerande central reserv ( demografi reserv] betalas ut 
till resultatenheterna (utförarna] för den verksamhets som bedrivs i egen regi. Chefen för resulta
tenheterna, "utförarchefen" (sko/chef alt. bildningschef) har ansvaret och därmed befogenheten 
att bedöma volymerna för respektive enhet samt att tillse att det totala antalet inte överstiger 
beställarens totala budget. Nuvarande pengsystem med finansiering av resultatenheterna utifrån 
antal barn/elever finns kvar även om ersättningen per barn/elev begränsas till maximalt de antal 
barn/elever som budgeterats för hos beställaren. 
På detta vis flyttas det ekonomiska ansvaret att hantera förändringar I elevunderlaget tillbaks till 
utföraren (resultatenheterna i verksamheten] när budgeterade volymer/resurser har uttömts. 
Beaktandet av förändrade volymer ( antal barn/elever] vid resursfördelning på central nivå i 
samband med budget finns kvar vilket bibehåller ekonomisk följsamhet." 
Samtidigt togs följande tilläggsyrkanden: ':4J beställare och utförare ska läggas under respektive 
nämnd som ansvarar för verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas till behov av bl. a. socioeko
nomiska nyckeltal. C) Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska 
mål haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografi reservens storlek ska i fortsättningen 
fastställas till m(nst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar omdisponering av medlen i reserven 
och kan därmed också föreslå utökning av demografireserven när behov så föreligger." 
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Det finns även en "protokollsanteckning från kommunchefen Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen 
ej är komplett och att jag bett att få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag somförvaltnings
chef ej bakom tjänsteskrivelsen." 
Om tilläggsyrkanden: A) Hanteras inte här men av ekonomikontoret. B) Kommunstyrelsen 
beslutade 2015-11-18 (KS 001384-2015-906) att "Inte ta hänsyn till socioekonomiska faktorer 
vid fastställande av sko/pengen." Bakgrunden till detta beslut är att skillnaderna mellan de olika 
enheterna och orterna är marginell. C) Hanteringen av demografireserven ingår inte i detta 
underlag. 
Skolpengen är en viktig styrfaktor då den ska spegla den lokala politikens ambition för utbild
ning av kommunens barn och unga. Målet för 2017 är: Båstads kommun ska vara en av Sveri
ges 10 bästa skolkommuner. 
Det fastställda förslaget följer inte gällande lagstiftning och måste därför utarbetas på ett annat 
sätt för att vara lagenligt. 

Bakgrund 
Reglering i lag och förordning. 
Skollagen reglerar vilka delar som grundbeloppet ska bestå av för de olika skolformerna: För
skolan 8:23, förskoleklassen 9:20, grundskolan 10:38, grundsärskola 11:37, fritidshemmet 
14:16 och gymnasieskolan 16:53. 
I skollagen är det frågan om hur ersättning till fristående verksamheter ska regleras. 
Kommunfullmäktige beslöt våren 2010 att samma system ska tillämpas internt i Båstads 
Kommun. 
Ytterligare reglering finns i Skolförordningen kap 14 där det i§ 2 framgår att: 
"Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsva
rande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar ersättningen till 
sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån 
genom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner." 
Kommunallagen kap 2 beskriver kommunernas och landstingens befogenheter. I §2 står det: 
"Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat." 
I grunden kan man säga att varje barn/ elev ska ha lika förutsättningar för att få utbildning och 
att ersättningen per barn/elev därför måste vara lika oavsedd var barnet/eleven än får sin 
utbildning. Varken kommunal eller fristående verksamhet ska gynnas eller missgynnas. Lika
behandlingsprincipen måste gälla. Det kan inte vara så att barn och elever i fristående verk
samhet ska gynnas men barn och elever i kommunal verksamhet missgynnas. Rättspraxis på 
denna punkt är fastställd i flera domslut. 

Skolpengens storlek enligt Skolverket och SCB. 
Varje höst rapporterar kommunen statistik till SCB. Uppgifterna tas direkt från ekonomisyste
met och personalbudgeten. Det åligger alla kommuner att göra detta. Under våren året efter 
kommer statistik med personaltäthetsmått och under hösten året efter offentliggörs kostnads
statistiken. Det är då möjligt att jämföra kostnaderna i Båstads Kommun med kostnaderna i 
andra kommuner. 
Statistiken visar att Båstads Kommun i relation till jämförbara kommuner (kommungruppen) 
ligger högre på lokalkostnader och lägre på personalkostnader i förskola, förskoleklass, grund
skola och gymnasieskola. 
Statistiken visar också att andelen årsarbetare med högskoleutbildning är högre i förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vilket egentligen borde ge högre per
sonalkostnad då rätt utbildad personal kostar mera än vikarier. 
Utifrån redovisad statistik borde skolpengen vara högre än den är i dag. Det finns inget i sta
tistiken som pekar på att nuvarande nivå på skolpengen är för hög - i vissa fall snarare för låg. 
Som det framgår av statistiken kommer en minskning av skolpengen att påverka personalen då 
merparten av de andra nivåerna redan är låga. 
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Om personaltätheten minskar blir det mest kännbart på de små enheterna i fråga om persona
lens arbetsmiljö, om man en kort stund bortser från tryggheten bland barn och elever. Ju flera 
anställda ju flera att dela på alla kringuppgifter som tillsyn på rasterna, it-ansvar, kulturansvar 
etc. På en större enhet kanske en pedagog har ansvar för en rast per vecka men på en liten en
het har man ansvaret ett par gånger varje dag. Och egentligen borde personalens fokus vara på 
barn och elevers lärande! 
Skolpengen är dessutom känslig då det är samma belopp per barn/elev oavsett enhetens stor
lek Dock är kostnaden för en kopiator /skrivare den samma på en liten som på stor enhet vil
ket påverkar enhetens samlade möjlighet att ge extra stöd till barn och elever. 
Nivån på skolpengen ska spegla den lokala politikens ambition med utbildning av kommunens 
barn och ungdomar. Målet för 2017 är: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skol
kommuner. 
(Bilagorna 1, 2, 3, 4, 5 och 6). 

Om riktade statsbidrag med direkt påverkan på personaltäthet. 
Inom förskola, grundskola 1-3 och fritidshem finns riktade statsbidrag. Dvs att regeringen be
slutat att satsa medel för att på olika sätt stärka dessa verksamheter. 
Kommunen söker dessa statsbidrag vars syfte är att öka personaltätheten bland barn och ele
ver. Varje halvår är kommunen skyldig att redovisa till Skolverket. Detta för att säkra att stats
bidraget används för att öka personaltätheten. Kan inte kommunen redovisa detta blir kom
munen återbetalningsskyldig. Kommunen får i dagsläget 5.400.000 kr per år för att bilda 
mindre barngrupper i förskolan och för att öka personaltätheten i lågstadiet och på fritids
hemmet Detta motsvarar 10-12 tjänster. 
Även fristående verksamheter i kommunen får ta del av dessa bidrag och är skyldiga att redo
visa på samma sätt som kommunen. 
Om personaltätheten minskas måste uppsägningar i relation till de riktade statsbidragen där
för genomföras. 

Om andra riktade statsbidrag. 
Det finns statsbidrag för att kommunen följer förordningen om maxtaxa och kvalitet i förskolan 
vilka motsvarar 3.800.000 kr. En del av detta bidrag fördelas till fristående förskolor i relation 
till antalet inskrivna barn. 
Statsbidrag för karriärtjänster motsvarar 3.230.000 kr. Statsbidrag för lärarlönelyftet motsva
rar 3.050.000 kr. 
Dessa statsbidrag är för närvarande oberoende av personaltätheten. 

Aktuellt 
Dagens skolpengsmodell. 
Där ett barn eller en elev får sin utbildning betalas en skolpeng. Det är utifrån likabehandlings
principen samma skolpeng till kommunala som till fristående verksamheter eller andra kom
muner. Den 15:e varje månad görs en avstämning och skolpengen betalas ut. 
Detta system infördes från 2011-01-01. (KS 000504/2010-906 enligt bilaga 7). Då bildades 
resultatenheter som fick det totala ekonomiska ansvaret - både för över- och underskott. På 
samma sätt är det i fristående verksamheter. Som resultatansvarig i kommunen kan överskott 
föras med till kommande år och underskott ska regleras inom tre år. En av grunderna i detta 
var att ge förskolechefer och rektorer fullt ansvar för ekonomin genom att planera, organisera 
och genomföra verksamheten - inte minst utifrån kännedom om barn/ elever med stora behov 
av särsldlt stöd. 
De första åren var det inte helt enkelt att gå från rambudget till fullt resultatansvar. I dagsläget 
är det ett helt accepterat system. Vetskap om barn och elever kan ge resultatenhetscheferna en 
möjlighet att planera långsiktigt. Ett år kan det bli ett överskott men kommande år ett under
skott på grund av barn/elev med stora behov av stöd. 

206

206



4 (5) 

Fördelen med resultatöverföringen mellan budgetåren är dessutom att det inte kan uppstå ett 
kommunalt överskott som i förekommande fall ska betalas ut till fristående verksamheter i 
samband med bokslutet. 
Under åren har smärre justeringer genomförts efter politiska beslut i ansvarig nämnd/styrelse. 
Ett exempel är frågan om tekniska justeringar under ett budgetår. (Bilaga 8). 

Övervägande/framtid 
Utveckling av dagens skolpengsmodell. 
Med tanke på den totala kommunala ekonomin bör en reglering av överskott begränsas till 
totalt 4.000.000 kr. Detta belopp motsvarar ungefär 2% av den samlade skolpengsbudgeten. 
Det behövs även en demografipott för att möta kommande inflyttning av barn och ungdomar. 
Demografipotten bör vara 5.000.000 kr vilket kan rymma en inflyttning på runt SO barn och 
ungdomar 1-18 år. Med tanke på nya områden i Östra Karup, Förslöv och Hemmeslöv blir det 
flera barn och elever som har rätt till barnomsorg och skola. 
I övrigt kan systemet med över- och underskott fungera som det gör i dagsläget. 

Anpassning av nuvarande skolpengsmodell. 
Det kan finnas flera vägar att anpassa nuvarande modell och då med olika konsekvenser. Dessa 
modeller beskrivas nedan. 
Modell 1. 
Skolpeng betalas ut under året som nu. Om antalet barn/elever överstiger prognosen fortsätter 
utbetalningarna men underskottet regleras i samband med bokslutet - dvs tas på resultatet. 
Detta innebär att resultatsenhetscheferna har en trygghet när planeringen av utbildningen 
genomförs. Denna modell ger bästa förutsättningar för barn och elevers lärande då det blir en 
kontinuitet rent personalmässigt. Samtidigt bibehålles den lokala politikens ambitionsnivå för 
barns och ungdomars utbildning. Denna modell tillämpas till exempel i Helsingborg och Svalöv. 
Modell 2. 
Skolpeng betalas ut under året som nu. Om antalet barn/elever överstiger prognosen begär 
Utbildningsnämnden en tilläggsbudget för att bibehålla den lokala politikens ambitionsnivå för 
utbildningen av kommunens barn och ungdomar. 
Modell 3. 
Utbetalningen av skolpengen följas noga under våren - varje månad från februari. Om det 
framkommer att antalet barn/elever överstiger prognosen vägs detta in i beslutet i juni om 
budgetramen för kommande budgetår. Detta innebär att resultatsenhetscheferna redan i juni 
vet om att skolpengen minskas från kommande budgetår. Det ger cheferna sex månader till att 
anpassa sina organisationer till nya förutsättningar. Kommunen blir återbetalningsskyldig av 
riktade statsbidrag för kommande budgetår. Även fristående verksamhet blir återbetalnings
skyldiga. 
Denna modell innebär också att skolpengsramen kan ändras tillbaka till den högre nivån i no
vember om det visar sig att prognosen ändå håller. 
Modell 4. 
Utbetalningen av skolpengen följas noga under våren - varje månad från februari. Om det 
framkommer att antalet barn/ elever överstiger prognosen tas ett nytt skolpengs beslut. När 
beslutet ägt laga kraft sker utbetalning av nya pengen till egna och fristående verksamhet. Mo
dellen innehåller ett stort mått av osäkerhet för skolledarna att klokt och långsiktigt planera 
sin verksamhet. Dessutom ökar ekonomikontorets administration i samband med utskick att 
nytt skolpengsbeslut till samtliga externa verksamheter. 

Återgång till rambudget. 
Det är möjligt att återgå till rambudget för förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasie
skola. Då blir det ingen kompensation till kommunala verksamheter vid inflyttning eller avdrag 
vid utflyttning. Däremot kompenseras fristående verksamheter fullt ut 

207

207



5 (5) 

Om den kommunala verksamheten visar på ett underskott måste fristående verksamheter 
kompenseras motsvarande i samband med bokslutet. 
Om den kommunala verksamheten visar på ett överskott kan fristående verksamhet ändå be
hålla utbetalda skolpeng. 
Det finns andra allvarliga konsekvenser vid återgång till rambudget. Ett ökat barn-/ elevantal 
får som konsekvens att kommunen blir återbetalningsskyldig av riktade statsbidrag som på
verkar personaltätheten - mindre barngrupper i förskolan, förstärkning på lågstadiet och för
stärkning på fritidshemmet - då personaltätheten inte kan bibehållas. Återbetalningen gör att 
10-12 medarbetare måste sägas upp direkt. 

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvens bör genomföras när beslut om framtida regler för skolpengen har tagits. 
Innan beslutet är det inte möjligt att genomföra en professionell konsekvensanalys. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att 

1. Fastställa att ett eventuellt samlat överskott hos resultatenheterna inte får överstiga 
4.000.000 kr 

2. Fastställa att eventuellt underskott hos resultatsenheterna ska regleras inom tre år 
3. Fastställa en demografipott på 5.000.000 kr för att möta kommande inflyttning 
4, Godkänna modell 1 för framtida hantering av skolpengen 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 

Henrik Andersson 
Bildningschef 
Bildning & arbete 
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FÖRSKOLA 
• Andel (%) inskrivna bam av 

samtliga barn i åldern 1-5 år 

Förskola, skola och vuxenutbildning i 
Båstad 2015 

Egna Kom- Samtliga 
kom- mun- kom• 
muncn gruooen muner 

GYMNASIESÅRSKOLAN 
* Antal elever per lärare(heltidstjänst) 

83 82 83 * Kostnad (kr) per elev 

Egna Kom- Samtliga 
kom- mun- kom-
munen ru en mune1· 

2,4 3,8 

•Andel(%) Inskriv. barn i ensk. regi 18 16 20 (exkl. skolskjuts) 575 200 381 500 
* Antal inskrivna barn per avd. 17,3 16,0 16,7 GYMNASIESKOLAN 
* And (%) årsarb. m ped högsk.exam. 51 43 44 I ko111111u11e11s skolor 
* Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,3 4,9 5,2 • Andel (%) elever 
* Avgiftsfinansieringsgrad 7 7 7 • på yrkesprogram 30,4 39,4 29,4 
I ko11111111nal regi: • på högskoleforb. program 57,4 46,7 57,4 
* Kostnad (kr) per inskrivet barn 149 700 146900 138 800 • på introduktionsprograrn 12,2 13,9 13,2 
PEDAGOGISK OMSORG - från annon kommun 30 20 29 
*Andel(%) inskrivna barn av • Antal elever per lärare(heltidstjllnst) 11,1 9,3 11,4 
samtliga barn i åldern 1-5 år 1 3 2 * Andel (%) !lirare m ped högsk.exam. 95 71 83 
samtliga bam i åldern 6·9 år 0 I 0 * Kostnad (kr) per elev 

*Andel(%) inskriv. barn i ensk. regi 0 45 43 • för undervisning 63100 71 500 56 100 
* Antal inskrivna barn per personal .. 4,5 4,6 - för lokaler 30 IOO 29 200 22 IOO 
I ko11111111nal regi: Folkbo!s/]jrda i kommunen 
* Kostnad (kr) per inskrivet barn 102200 137 500 123 500 * Kostnad (kr) per elev 
FRITIDSHEM • totalt kommunala skolor 127 600 143 200 118 400 
• Andel(%) Inskrivna elever av • för ersättning till annan konunun 95 900 162 500 135 400 

samtliga barn i åldern 6-9 år 85,2 81,5 83,9 * Andel (%) elever som 
samtliga barn i åldern 10-12 år 28,l 26,4 21,1 - avbröt studierna efter år I 5 3 3 

• Andel (%) inskriv. elever i cnsk. regi 13,4 9,4 12,0 • tagit examen inom 3 år, totalt 77 65 65 
•And(%) årsarb. m ped högsk.exam. 58 44 47 - tagit examen inom 3 år, exkl. IM. 81 74 74 
• Antal inskrivna elever per anstlllid 11,8 12,3 12,9 • Andel (%) nvgångselever 
* Antal inskrivna elever per årsarbetare 19,7 21,4 21,9 med grundl. behörighet till 
• Antnl inskrivna elever per avd. ~2,3 36,2 40,9 universitet och högskola 71 63 71 
• Avgiftsfinw1sieringsgrad 15 16 17 KOMVUX 
I ko11111111nal regi: Folkbok/orda I ko1111111111e11 
* Kostnad (kr) per inskriven elev 44 500 37 800 35 300 • Andel (%) lnv. 20-64 år i komvux 3,1 3,2 3,7 
FÖRSl{OLEKLASS * Andel (%) elever i annan kom. 49,6 22,9 14,6 
•Andel(%) elever av I kommunens skolor 

samtliga 6-A.rh1gar 94,4 97,0 96,5 * Andel (%) J<orttidsutb. elever 15,5 19,0 20,2 
* Antal elever per lärare(heltidstiänst) 15,6 

' 
13,9 16,4 * Andel (%) elever fr. annan kom. 24,5 10,5 14,5 

* Andel (%) årsarb. m pcd högsk.exam. 96,9 84,0 83,4 * Andel (%) kursdeltagare hos 
I kommunal regi: annan utblldningsanordnare 0,0 31,9 44,7 
• Kostnad (k1') per elev 47 600 67 000 53 000 * Kostn (kr) per heltidsstud. totalt 49 IOO 70000 58 300 
GRUNDSKOLAN * Kosta (kr) pe1· heltidsstud. i skolor 
* Andel (%) 6-åringar i åk l 1,7 1,0 0,7 med kom. el. annan utb.anordnare 
+ Andel (%) elever - gnmdl!lggande vuxenutbildning 32000 47100 44 800 
• i fristående skolor 8,1 8,0 14,7 - gymnasial vuxenutbildning 38900 53 900 46 800 
- som deltar i modersmålsund. 6,5 4,2 14,2 * Andel(%) kursdeltagare 
+ Antal elever per Hirare(heltidstjllnst) 11,5 11,6 12,1 i gymnasial vuxenutbildning 
* Andel (%) !lirare m ped högsk.exam. 88 86 87 - som slutfört kurs 2i,8 73,9 71,4 
* Kostnad (kl) per elev • som avbrntit kurs 68,2 18,1 18,3 
- totalt 108 500 108 400 98 400 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 
• för undervisning 51600 55 100 52 500 * Antal timmar undervisning 
• för lokaler 26 700 22800 17 900 per elev och vecka 2,4 3,9 3,6 
* Andel(%) elever i åk 9 som * Kostnad (kr) per elev 50500 69600 61 700 
- ej nått lcunskapskrnven UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 
i ett eller flera !lumen 16,9 24,0 24,7 * Andel (%) elever som godklints 77 63 64 

• lir behöriga till gy-skola 91,5 84,1 84,I * Andel (%) elever som avbrntil 22 24 
• böijade i gy-skola 99,l 99,0 98,8 + Kostnad (kr) per heltidsstud. 45 800 51 700 37 500 
• bö1jnde I gy exkl. introd-pgm 92,2 87,0 86,3 KOSTNAD PER JNVÅNARE (KR) 
GRUNDSÅRSKOLAN * Förskola, ped. oms. och fritidshem 7649 7 541 8 781 
* Andel (%) integrerade elever 22 Il * Skola och vuxenutbildnin 16062 17 022 16 225 
t- Antal elever per lärare(heltidstjänst) 2,8 3,9 
* Kos!nad (kr) per elev Skoiv-erket September 2016 

(exkl. skolskjuts) 595 800 433 400 
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Uppgifterna om komvu>C, sfi och kostnader avser kalenderåret 2015. Uppgifter om resultat I grundskolan avser Juni 2015. Övriga uppgifter avser, 
om Inget annat anges, den 15 oktober 2015. 
Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se/stalistlk). 

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 
Gemensamt för alla verksamhets former 

•Kommungrupp 
'Kostnad per barn/elev 

'Pedagogisk högskoleexamen 
'Antal elever per lärare(heltldstjänst) 

Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas. 
Uppgift kan Inte förekomma. 

Enligt 2011 Ars kommungruppslndelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. 
Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av 
antalet den 15 oktober 2014 och den 15 oktober 2015. 
Lärarexamen, förskollärarexamen eller frltidspedagogexamen. 
Antal elever per lärare omräknat till hellldsljänster under matveckan exklusive lärare som 
undervisar asylsökande elever. 

Förskola, pedagogisk omsorg och frltldshem 
'Avgiftsfinanseringsgrad (%) Den andel ev kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och frltldshem som bekostas 

av föräldraavgifter. 
'Årsarbetare Antalet anslAllda har omräknats till hellldstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. 

Såvida Inget annat framgår, avser uppgifterna får förskola, pedagogisk omsorg och fritfdshem såväl kommunala som fristående verksamheter I kommunen. 

Grundskolan 
'Kostnad (kr) per elev, totalt 
*Andel (%) elever I åk 9 som 
- ej nått kunskaps kraven I ett 

eller flera ämnen 
- är behörig 1111 gymnasieskolan 

- började I gymnasieskolan 
- började I gy exkl. lnlrodpgm 

Gymnasieskolan 
•Andel(%) elever 
- på yrkesprogram 

- på högskoleförb. program 

- på lntroduktlonsprogram 

- från annan kommun 

• Koslnad (kr) per elev, folkbok
förd I kommunen, totalt för 
elever I kommunala skolor 

'Andel(%) elever som 
- avbröt studierna efter år 1 
- tagit examen Inom 3 år, totalt 

*Andel(%) evgångselever som 
fått grund!. behörighet till univer
sitet och högskola 

Komvux 
'Andel{%) korttldsutb. elever 
'Andel(%) kursdeltagare hos 
annan ulblldnlngsanordnare 

• Heltidsstuderande 

• Kostnad (kr) per hellidsstud. , total! 

Särskild utblldnlng förvuxna 
'Kostnad (kr) per elev 

Utblldnlng I svenska för Invandrare 
'Andel (%) elever som godkänts 
'Andel(%) elever som avbrutit 
'Kostnad (kr) per hellldsstuderande 

Den totala kostnaden per elev får kommunens grundskola exklusive koslnaden för skolskjuts. 

Andel elever som saknar godkänt betyg I ett, nere eller alla amnen. 

Andel elever som ar behöriga Ull yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg I 8 ämnen Inklusive 
ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. 
Andel elever som fanns I gymnasieskolan direkt efter årskurs 9. 
Andel elever som fanns I något nationellt program direkt efter årskurs 9. 

Andel av elever folkbokförda I kommunen: 
på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och 
transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, Industritekniska, naturbruk, 
restaurang- och livsmedel, WS- och fastighet, vård-och omsorg samt rlksrekryterande 
yrkesutblldnlngar med egna examensmäl. 
Uppglner avser folkbokförda elever I kommunen oavsett huvudman för skolan. 
på programmen ekonomi, estellska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap, 
teknik samt lntemallonal Baccalaureale. Uppgifter avser folkbokförda elever I kommunen oavsett 
huvudman för skolan. 
på preparandutblldning, programinriktat Individuellt val, yrkeslntrodukllon, Individuellt ellernallv och 
språkintroduktion. Uppgllter avser folkbokförda elever I kommunen oavsett huvudman för skolan. 
andel av alla elever som studerar I kommunen I skolor med kommunal huvudman som var 
folkbokförda I en annan kommun. 
Kostnaden får gymnasieskolan Inkl. skolskfuts, reseersältnlng och Inackordering. Ersättningar för elever 
från annan kommun har dragits Ifrån, ersättningar för elever foll<boklörda I kommunen har lagts Ull. 
Kostnaden år dividerad med antalet elever, folkbokförda I kommunen, som går I kommunal gymnasieskola. 

Andel av elever folkbokförda I kommunen: 
år 1 på program 15 oktober2014 som Inte fanns I gymnasieskolan 15 oktober 2015. 
Andelen elever som tagit gymnasieexamen Inom den förväntade studietiden, lre år. Uppgiften 
gäller elever som vid utblldnlngsstart var folkbokförda I kommunen och som för första gången 
började en gymnasieutbildning hösttermlnen tre år före det år som visas I tabellen. 
Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2015 med grundläggande behörighet till 
högskole- och unlversltetsstudler, folkbokförda I kommunen. Elever som avsluta! gymnasieskolan (avgångs
elever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng. 

Andel ev eleverna I kommunens komvux som har tidigare utblldnlng högst motsv. grundskola. 
Andel kursdeltagare som deltog I kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utblld
ningsanordnare ån kommun eller landsUng. 
Antal heltldsstuderande I komvux beräknas som totalt ental verksamhetspoäng under 
kalenderåret dividerat med 800. 
Kostnad per heltidsstuderende exklusive köpt utbildning. 

Kostnaden dividerad med antalet genomsniltselever, där genomsnlttselev llr antalet elever 
multiplicerat med antalet undervfsnlngsllmmar per vecka och dividerat med riksgenomsnlttet 
undervisnings limmar per vecka. 

Andel nybörjare 2013 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2013, 2014 eller 2015. 
Andel nybörjare 2013 som evbrullt utbildningen. 
Totalkoslnaden 2015 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande. 
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Förskola ~ Kostnader Sida 1 av 1 

n ii) o Skolverket 
I 

Förskola - Kostnader 
Valt Ar: 2015 Vald organlsallan: Båstad Från och med 2010 har SCB lagil Ove, ansvaret ro, koslnaderpå kommunal 

nivå. Eventuella frågor om kosloaderna på kommunnivå be>varas av SCB. 

GtnonunJt1iOt Kostn1d1r ptr elov 1lerlnd:.1MI hm ()ttonOf) 
,nWa!1ffi 

Tot.Ltk01lna~cr P11rsot1a1 tHtrtlsbtma 
(tvnnhhbonof) Toblt Lohkr och PtuDnal 

bom ffi•nl•rfu 
HUWdn\111 kv0.1nhg 

Skåne Kommunal 54 644 7 472 362 5471 433 136 700 22900 100100 

Turism- Kommunal 9731 1 426976 1046919 146900 16900 107 800 
och be,Oksnl!rlngskommuncr 

Båslad Kommunal 452 67595 46997 149 700 23000 104100 

====--~---=-·======~====== = ======= = = ===== 
Rapportbeskrivning och definl11oner etc. 

• Geno.msnillligt antal elever 
ener Inskrivna barn 

Totala kostnader 
•Tolall 

• Undervisning/Personal 

Koslnader per elev eller Inskrivet bom 

•rotalt 

• Lokaler och lnvenlarler 

• Undervisning/personal 

Madellal av antalet elever eller lnskrlVna bem 15 oktober vall år och 15 oklober fOregåendo år. 

Denna stalislikuppglft visar den totala kosloaden I lusentals kronor f!lr valt år. 

Danna •latlsUkuppgllt visar den tolala kostnaden ror undervlsnlng/par.onal 1 tusentals kronor för vall Ar. 
Avser kostnader !Or skolans rektor ooh andre anstallda med tednlngsuppgme,, •kolans undervisande 
personal, stOdålglrder Ull elever, arbetslivsorfenlerlng, kompetensutveckling ev personalen och liknande 
koslnader. 
I statlsb'l<en Ingår lnle koslnader !<lr kompetensutvecknng såsom kurs- och semlnarleavglner. 

Denna slallallkuppgttt visar den lolala koslnaden per elev/inskrtvet barn för valt år. I stallsliken lngär 
koslnador ror: lokaler och Inventarier, skolmållider, elevvård, undervlsnilg, lilromedel, ulruslnlng och 
skolblbllotek, 
övriga ko,tnador, till exempel SYV-verksamhol, skolledning och edmlnls~allon aaml grundskolan, del 
av kommungemensam verksamhet d som kompetensutveckling av larare och pensonal, elevassistenter 
och skolvardar. 

I statistiken Ingår lnle kostnader för skolsl<ju1sar. 

Denna slallsUkuppgift visar kostnad<ln ror lokaler och lnvenlarler per elevAnskrlvel barn !Or vall år. I 
statistiken Ingår koslnaderför lokaler och lnvenlerier, Inklusive underhåll, st4dning och koslnader for 
vaktmaslare avseende fasllghetsskotsel. I koslnaden kan Interna hyror vara sjalvkostnadsberaknade. 

I slallstiken ingår Inte kostnader för Ovrlga vaklmlslarljdnster. 

Denna &tallsllkuppgilt visar kostnaden ror undervisning per elevfinsklfvel barn ror vall år. Avser 
kostnadertor skolans rektor och amta anslällda med ledningsuppglRer, •kolans undervlsando porsonal, 
1IOd~lgOrdor till alever, orbetsllVsorlenlerlng, kompeleosutveckling av personalen och liknande 
koslnader. 
I slallsliken Ingår Inte kostnader ror kompelensutvackllng såsom kurs- och seminarieavglRer. 

httn· //sirk.slrnlverket.se/renmts/rwservlet?cmdkev=common&geo= 1 &report=kostnad... 2016-12-28 
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Fritidshem - Kostnader Sida 1 av 1 

Skolverket 

Frltldshem - Kostnader 
Valtår: 2015 Vald organtullon: Båstad Från och med 2010 har SCB legil over ansvaret rar kostnader pA kommunal 

nivå. Eventuella hAgor om kostnaderna på kommunnlvi besvaras ev SCB. 

, ,, ' 

o,nom,n)MJI Ko~dtrp1ttl1vdorln1kriv.tl b1m (ktonot) 
anlaltflVH 
•Uetfn1krivn.a Tol•l•koilnder Pcu~MI 

(lutnlahbonot) Tol:•• Lok&!tt och Pmonal ba,n lmtt1l1rltr HU1ovdml/l lnrt.-Jmg 

SkAne Kommunal 54299 1941 835 1355506 35800 6000 25000 

Tuism- Kommunal 10313 36~611 286 021 37600 6100 27700 
och basöksnGringskommuner 

Båslad Kommunal 624 23333 15936 44600 6700 30400 

= 
Rapportbeskrivning och doflnltloner etc. 

• Genomsnitllgt antal elever 
ellor 01skrivna bom 

Tolala kostnader 
0 Totall 

• Undervisnlng/Per<onaf 

Kostnader per elev eller Inskrivet barn 

'Totalt 

• Lokaler och lnvenlarlar 

• Undervisning/personal 

Medeltal av antalet elever eller tnskrfvna barn 15 oktober vall Ar och 15 oktoberföregående år. 

Denna slalislikuppg'ft visar den totala kostnaden I tusentals kronor för vall k 

Dann• staUsllkuppg~t visar den totala koslnaden lörundervisnlng/peraonal I lusentals kronor för vall&-. 
Avser koslnader för skolans reklor och andra anslaJlda med lednlngsuppglner, skolans undervisande 
personal, stOdåtgätder Ull elever, erbetsnvsorlentering, kompetensutveckling ev personalen och lillnando 
koslnllder. 
I stallsliken Ingår Ini• koslnader för kompetensutveckling dsom kur.,.. och seminarieavgifter. 

Denna stallsUkuppglR visar den lotala koslnaden per elavnnokrlvet barn lclr vaH Ar. I •tallstiken Ingår 
koslnader för; loko!er och tnvenlsrler, 11,olmAllider, elevvård, undervisning, låromedal, Wtlstning och 
skolbl>llolek, 
övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhsl, skolledning och admlnlslratlon samt grundskolans cel 
av kommungemensam verkssmhel såsom kompetensulveckllng av lllrare och personal, elevassistenter 
och •kolvårdar. 

I statistiken Ingår Inta kostnader l<lr skolskjutsar. 

Denna ,tatlsllkuppgln vlsarkoslnadan för lokaler och ln'lenlsrier per elevfonskrivet barn lclr vall dr. I 
slatlsliken Ingår kostnader för lokaler och lnvanlarier, lnkluslva undorhåtl, sl4dning och kostnader för 
vaktmAstaro avseende fastlghelsskotsel. I koslnaden kao Interna hyror vara s)alvkoslnadsberåknade. 

I slallstlken Ingår Inte koslnader f<lr clvrlgo veklmåstarl)Anster. 

Denna statlstlkuppglft visarkostnaden rör undervisning perelev/lnskrivel barn förval! år. Avser 
kostnader ror skol.ans rektor och anåa anställda med lednlogsuppglner, skolans undervisande personal, 
stödålgårder lin elever, aibatsllvsorlenterlng, kompetensutveckling av personalen och tlknanda 
kostnader. 
I stallstlken Ingår lnla koslnader ror kompelensulveckllng såsom kurs- och seminarleavg!Rer. 
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Förskoleklass - Kostnader Sida 1 av 1 

Skolverket 

Förskoleklass - Kostnader 
ValtAr: 2015 Vald organlsallon:Båstad Från och med 2010 har SCB tagit 6ver ansvaret för kostnader på kommunal 

nivå. Evenluela lråoor om kostnaderna på kommunnivå besvaras av SCD. 

GcnOfTlll\it:(JI Koiln.adtfput~v 1fft rln1lutwt hm (litfonorJ 
anlaltflYU 
cl1r1Aw>,n1 Total1kostn1der P,rsonil 

{tuunbls k.ronor) Total Lok.akt Kh PeUON.I 
b1m rn .. n1trler 

~IVUO!UO lrufUn1ng 

Skåne Kommunal 13 703 7nB91 514 579 55600 10700 37600 

Tllfism- Kommunal 2599 173 979 115390 67000 12300 44400 
och bastlksnArlngskommunar 

Båstad Kommunal 120 5716 4335 47600 1600 36100 

Rapportbeskrivning och dannltloner etc. 

• Genomsnlllllgl antal elever 
enar Inskrivna barn 

Totala kostnader 
•rolall 

• Undervisning/Personal 

Kostnader per elev eller '1skrlvel barn 

·rotalt 

• Lokaler och Inventarier 

• Undervisning/personal 

Medeltal av entalal elever eller k\Slulvna barn 15 oktober vall är och 15 oktober fOregående år. 

Denna slaUsUkuppgift Visar den totala kostnaden I tusentals kronor for vall Ar. 

Denna slaUsUkuppgilt visar den totala kostnaden fOr undeivlsnlng/personal I tusentals kronor förvalt Ar. 
Avser kostnader ror skolans rektor och andra anställda med lednlngsuppglfler, skolans undervisande 
personal, stödåtgarder tnt elever, erbetslivsorienlertng, kompetensutveckling ev peraonelen och liknanda 
kostnader. 
I statistiken ingår illa kostnader för kompelensulveckling såsom ktn- och semlnarieavgtner. 

Denna sla!lstlkuppgnt visar den lolala kostnaden per elevnnskrlvet barn för valt Ar. I slellsllken Ingår 
kostnader fclr. lokaler och Inventarier, skolmålllder, elevvård, undel\'lsn!ng, laromede\ ulruslnlng och 
skolbbliolek, 
Ovriga kostnader, Ull exempel SYV-v8fksamhel, skolledning och admills~allon samt grundskolans del 
av kommungomensem verksemhel ahom kompelensulveckUng av IGrare och personal, elevasalslenler 
och •kolvärdar. 

I slatisbl(en Ingår Inte kostnader för okolskjutsar. 

Denna stallstikuppgift visar kostnaden för lokaler och lnvenlarter per elevfinslulvel barn för vall Ar. I 
,tatisllken Ingår kostnader ror lokaler och Inventarier, '1kluslva underhåll, stadnlng och koslnaderfllr 
vaktmaslare avseende lasllghelsskotsel I kostnaden kan Interna hyror vara sJIJvkoslnadsberttknade. 

I staUsliken Ingår lnle koslnoder för övriga veklmGslartjAnsler. 

Denna olallstikuppglll visar kostnaden fdr undervisning per elevnnskrlvel barn fOr vell Ar. Avser 
kostnader ror skolans rektor och andra anslallda med lednlngsuppgmer, skolans undervisande personal, 
stOdålgardsr lill elever, arbetstivsorlenlerlng, kompelensulveckl119 ev personalen och liknande 
kostnader. 
I sla!lsllken Ingår lnle kostnader fOr kompelensulveckllng såsom kt.rs- och seminarieavgifter. 
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Grundskolan - Kostnader Sida 1 av 1 

Sk(}/verket 

Grundskolan - Kostnader 
Valt6r: 2015 Vald organisation: Bhtad FrAn och med 2010 har SCB tagit 6ver ansvaret f6r koslnader på kommuns! 

nlvA. Evenluella frAgorom koslnadema pA kommumlvå besvaras av SCB. 

a.,.omw11g1 Talalabutnader(tuuntalst1ono1) K01&\1dn par elev alllr ln1bN1t •11" 
1nl1!,t1vu ·-··''!W!I. t.1111Mlufvina 
hm T~an UndtMtnlng To1111 L•hler Undtr· ik:ol-Utom1d1~ EflV• 

Hh \'1'11''1119 IN~ lllNslnhgi, hlln 
Huwdman ln~na lnvlnlut.r We.r blb!bld: 

Skåne Kommunal 110 389 10 643955 6 818398 96 400 18100 62700 6500 4700 2920 

Turism- Kommunal 23433 2540198 1 290719 108 400 22 800 65100 7 200 4200 3470 
och besaksnårlogskommuner 

Båslad Kommunal 1125 122100 68053 108 600 26 700 51600 5300 2600 4230 

Rapportbeskrivning och definlllonor etc. 
Som)imfarelsamAll presenteras umlflama fl5r riket tolal och fl5rdelat enar huwdmannalyp (kommun, fristående). Kostnader avseende fnslhnde skolor visas 
enbart på oonivå f6rd1lal por lnriklnlng på grund av ekonomisk 1lellsUsk oekreless. 
Fardetnlng per lnriklnlng fllr fristående skolor göra frlln och med år 2006. FOr tidigare Ar visas endasl summor f6r ssmlliga frlslhnde lnnldnhgar. 

• Genornsnlllligt anis! elever 
eller Inskrivna barn 

Tolala koslnadar 
'Totalt 

• Undervisning/Persons! 

Koslnader per elev eller Inskrivet barn 

'Total! 

• Lokaler och Inventarier 

• Undervisning/personal 

·SkolmAlllder 

Medeltal av anlalel elever eUer Inskrivna barn (Inkl. lnlegrerada sai.koleelever) 16 oktober valt lir och 15 
okloberfllreghndo •r. 

Denna slalfstikuppglfl visar den tolala kostnaden I tusentals kronorfl5r valt lir. 

DeMa ,talfslikuppgifl visar den totala kostnaden för undervfsnfng/personal I tusentals kronor för ~alt Ar. 
Avser kostnader 16' skolans rektor och andra anstAUda med lednlngsuppglRer, skolans undervlsende 
personal, stadåtgllrdar 1111 elever, arbolslivsorfentering, kompelensutvecldlng av personalen och lil<nende koslnader. 
1 stallsUken Ingår lnle kostnader ror kompelensutvockling ,Asom kur$· och ,amlnarfeavglRer. 

Denna slallslikuppgjn visar den tolala kostnaden per elevfinskrfvet barn fclrvallAr. I slaU,liken lnglr kostnader för. 
lokaler och lnvenlarler, skofrnåflfder, elovvård, undorvisnlng, lllromodel, U1ruslnlng och ,kolblbliotok, 
övriga koelnader, Ull exempel SYV-verksamhe~ skolledning och adrnlnlslrallon samt grundskolans del av 
kommungemensam vocksarnhel såsom kompelensulveckling av Illrar• och personal, elovasslslenter och 
,kotvlrder. 

I slaUsUken Ingår Inte koslnader far skolskjutsar. 

Denna slallsllkuppgfn vlsarkoslnaden rar lokaler och Inventarier per elev/Inskrivet barn rar va Ur. I 
stallsliken lngAr koslnader för lokaler oeh Inventarier, Inklusive underhåll, stadnlng och koslnader för 
vaklmhtare avseende rasllgheteskcllseL I koslnadan kan lnl~rna hyror v•!• .. •Jilvkoslnadsbarlknade. 

I atallsliken lnglr lnle koslnader rarovrlga vaklmåslMJilnster. 

Denna 1tall•llkupp91n visar kostnaden rar undervisning pe< alovnnskrlvel barn fllr vall 'r. Avser ko&lnader ror 
&kolans rektor och endre anslilllda med l•dnlngsuppgfnar, skolans undervisande personal, stcldå:gArder tnl elever, 
arbelslivsortonlemg, kompelensulvockllng ev personalen och liknande kostnader. 
I stallsliken Ingår Inte kostnaderfl5r kompetensutveckling såsom kurs- och semlnerteavoVter. 

Denne slallsllkuppom visar kostnaden f6r skolmAllkler parelev/inskrivet bem fOrvall llr. 1 slellsUken Ingår kostnader 
rar skotmåltids-och caf6verksamhet, dvs. kostnader fl5r pocsonel, livsmedel, transporter, administrativa kostnader, 
I.ex. f6r koslkonsulenl och inUlkl•r fr!n I.ex. fOraAljnlng 1111 frlslAende skolor och 11meskolan. 

I olall,tlken Ingår Inte lokalkoslnader. Lokaler m.m. kan Ingå för de kommuner som via onlrepronad k6per 
skolrnålUder. F6r kommuner Ar kostnaden fl5r skolmållidsverksamheten nettorAknad si alt lnlAkterför l.ox. 
rarsajnlng har dragits frAn kostnaderna 

• Lllromedel, utrustning och skolblbllolek Danna slatlsm,uppgift vlsarkoslnadan fllr lllrornedel, utrustning och skolbibliotek per elevflnskrivet barn ror vall Ar. t 
slaUsUken Ingår kostnader rar. IAromodel, dvs. skan- och facklflteratur, Udnlngsr, lld1k11"er, bfoschyrer och amal 
lryckl material ••ml för kopior fremlagna rar undervisningen. Datorer, maskiner och verktyg som används I 
undervisningen. Blid och Uudmodler, förbrut<.nlngsmeleriel och progreinvara för undervisning. Kopllal och 
servicekostnader för datorer, maskiner etc. Kostnader ror resor I samband med studiebesak, kulturakUvileler och 
IAgerskolor. BoklnkOp 111,kolblbllolek. Skolbibllotskarl•. 

• Elevhalsa Denna slaUslikuppgill vl•ar koslnaden för elevhälsa/elevvård per elevfinskrivet barn rar vall Ar. I 
slallsllken lngAr kostnader för. skollAkare och skolsjukskalerskor, skolkuratorer och 1kolpsykologer, 
kapta ijAnsler, I.ax. fnln landsllng. 

• Övrigt 

I alaUsllken Ingår nio kostnader för lokaler, elevassistenter, personliga assistenter, skolvlrdaroC:1 elevfön;äktlngor . 

Denna sletlsllkuppgift visar övriga kostnader per elevfinskrivel barn rar vall Ar. I slallsliken Ingår alla avrlga 
kostnader som Inte Ingår I ovanstående kostnadsslag I.ex. SYV-verksamhal, admlnlslrallon och koslnad ror 
kompetensutveckling. 

I slalisliken lnglr !nio lönekostnader för vikarier under (/en lid ordlnarte persons! de liar I kompetensutveckling. 

0-.Jgt 
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Gymnasieskolan M Kostnader Sida 1 av 1 

Skolverket 

Gymnasieskolan - Kostnader 
Valt 4r: 2016 Vald organisation: Båstad Från och med 2010 har SCB tagit över ansvuet för koslnader plkommunal 

nivå. Evenluella frågor om kostnedema pA kornmimrivi besvaras av SCB. 

oenomsnni,t To!1l1 to1bl1d11(N1~nt,k h'ol'IOf) Ko1\n1d1rp111b'11,.,lnu:rivt.lba,ft 
,ntal,tav,, ll<!~l -d t1kld.rM\1 
b, m Tolal Und,,v'anhJ Tcwt lobltr Under- Sli:1- Urom1d1~ .~ .. 

odl vlln!nJ raJS. LMllll'lrlO, ""'' Huvvdman 11\ri\lnk-Q ltr(tt1l&/ltr ff:lu b(btblelt 

SkAne Kommunal 27 410 3 U4088 1548194 114700 22000 56500 4800 8500 2490 
Turism- Kommunal 5758 908975 411501 157 900 29 200 71 600 6100 12 300 3020 
och bosOksnaringskommunar 

Båstad Kommunal 203 26354 12769 130 100 30100 63100 3600 19500 2130 

Rapportbeskrlvnlng och definitioner etc. 
Som JllmMrelsemåU prosenleras uppgifterna ICr riket lolall och l6rdelat anerhuvudmannalyp (kommun, frislående). l(oslnader avse enda rristhnd• skolor visas 
enbart på ril<snlvå 16rdelel per Jrviklning pt, grund av ekonomisk &lalisllsk rokretoH. 
F6rdelnlng per lnrll<lnlng ror frtslAendo skolor gors från och med Ar 2008. For lldigare Ar visas endast sooimor ICr samtliga frislående (,vi<inilgar. 

• Genomsniltligl antal elever 
eller Inskrivna barn 

Tolala koslnader 
•rolalt 

• Undervisning/Personal 

Kostnader per elav eller hskrlvet barn 

•rotalt 

• Lokaler och lnvenlsrter 

• Undervlsnlng/poroonal 

• Skolmåltider 

• L6romedel, ulruslning och okolblbllolak 

• Elevhälsa 

•övrig! 

Medeltal av anlaklt elever eller Inskrivna barn (Inkl. Integrerade aarskoleerever) 15 oklober vall år och 15 
oktober fOreglende år. 

Dema slallsUkuppgirt visar den totala koslnadon I lusentals kronor 1Crvalt 6r. 

DeCV1a slalistikuppgilt visardan lolala kostnaden ror undarvlsn~personal I lusentals kronor ror valt år. 
Avser kostnader rcr skolans rektor och andra anslållda med kldnl1gsuppgirter, skolans undervisande 
per.onal, stOdAlglrderlill elever, arbelsllvsorlenlerlng, kompetensutveckling av personalen och li<nenda kostnadar. 
I slalisliken lngAr lnlo kostnader fclr kompalensulvackllng låsom kurs-och semnarieavgirter. 

DeMa slatlslikuppgirt visor den lolala kostnaden par elavfmkrivot barn för valt 6r. I slellsliken Ingår kostnader fclr. 
lol<eleroch lnvenlerler, skolmåltider, elewård, undeivlsnlng, !Aromadel, ulruslnlng och sl<olblbllolek, 
ovrlga koslnader, tm exempel SYV-verk&amhel, skolladnilg och admnlslrallon saml gn.ndskolens del av 
kommungemensam verksamhet såsom kompolensutveckllng av larare och por>onal, elevaaslslenler och 
skolvlrdar. 

I atallsliken Ingår Inte kostnader lclr skolskjulsar. 

DeCV1a staUstlkuppgirt visar koslnaden filr lokaler och lnvenlarler par oklvfmkrivol barn rcrvalt Ar. I 
slatlsllk•n lnglrkostnaderfOrlokaleroch Inventarier, lnkkJslve u,derhAII, stldnlng och koslnaderfclr 
vaklmlslare avsa ende faellghetsskOlsel. I koslnaden kan !niorna hyror vara sJilM<oslnadsboråknade. 

t alellsU:<on lngAr Inte koslnadar ler övriga vaklmåslaf1jAnsltr. 

Donna alatlstlkuppglrt visar kostnaden for undervisning per elovAnskrivel barn ror vall Ar. Avser koslneder ror 
skolans reklor och andra ansllnda med lednlngsuppgitler, skolans undervisande personal, rtOdålgarder Ull elever, 
arbelsUvsorlenlerlng, kompelensutveckllng av personalen och liknonde koslnader. 
I slatlsllken Ingår !nia kostnader !Or kompelensutveckling såsom kurs- och seminarieavgifter. 

Denna slaUslllruppglrt visar kostnaden för 1kolmållldar per elevnnskrtvet barn för vall år. I slollsllken Ingår koslnador 
ror skolmålllds-och cahlvarksamho~ dvs. koslnader för personal, ~vsmedel, transporter, administrativa kostnader, 
I.ex. IOr koslkonsulenl och lntakterfrån Lax. @rsåinlng 1111 frislåonde skolor och sameskolan. 

I stallalikan lngAr Ini• lokalkoslnadar. lokaler m.m. kan Ingå lclr de kommuner som via enlreprenad kOper 
1kolmålllder. För kommuner lr koslnaden för akolmållldsve<ksemhelen nellor6knad så all lnlakler för Lex. 
fOrsä!nlng har craglls från koslnadema 

Denna slellslikuppglrt vlsarkoslnaden for läromedel, ulruslning och skolbibliotek per elevfmkrlvel barn ICr valt år. I 
slalisllken Ingår koslnader för. läromedel, dvs. skon- och facklilleratur, lldnlngar, Udskrtfler, broschyrer och ann al 
tryckt malerlal samt lclr koplorframlagna for underv(snlngan. Dalorer, maskiner och verklyg som används I 
undervisningen. Blid och ljudmedier, !Crb!uknlngsmaledal och programvara för undervisning. Kepllal och 
servicekostnader fclr dalorer, maskiner elc. Koslnader f<lr r8&or I samband mad sludlebesOk, kulluraktivkeler och 
lägerskolor. BokfnkOp Ull skolblbllolek. Skolblbllotekarle. 

DeMa slallstil<uppgln visar kostnaden IOr elevhllsa/elewård per alevnnskrivet barn !Or vall år. I 
aleUsllken Ingår koslnader fclr. skollåkere och skolsJul<skOler>kor, skolkuralorar och skolpsykologer, 
kCpla ij!nsler, I.ex. från lendsling. 

I slallsliken inglr inte koslnaderför lokaler, elevasslstenler, personliga asslslenler, skolvArdaroch elavförsäkrlngar. 

Denna stallslll<uppgifl visar Ovriga koslnader per elev/Inskrivet bom IOr vall Ar. I slallslil<en Ingår alla ov,Jga 
kostnader som !nia Ingår I ovanslåenda kostnadsslag Lex. SYV-ve,ksamhel, admlnlslrallon och koslnad ICr 
kompelensulveckling. 

I slalisUken Ingår Inte lonekoalnader ICr vikarier unde1 dan lid ordlnorte personal de liar I kompefensutveckllng. 

l),,fgt 

20400 

17000 

11800 

' .. . 

httn://siris.skolverket.se/renm1s/rwservlet?cmdkev=common&geo= 1 &report=kostnad... 2016-12-28 

215

215



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-11-30 lav2 

KS§ 250 Dnr KS 000674/2016 - 906 

Regler för resursfördelning Inom förskola, fritidshem, skola och 
gymnasium 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutar i budgeten om de ekonomiska förutsättningarna 
för verksamheten och lämnar i uppdrag till utbildnings nämnden att inom 
tllldelade resurser genomföra uppdraget i enlighet med fullmäktiges 
intentioner och angivna mål. När det gäller specifikt ramarna för skol- och 
gymnasiepengen går det från ovanstående samt av befintliga regler för 
resursfördelning och av den praxis som tillämpats i kommunen slå fast att 
kommunfullmäktige har ensamrätt att I samband med att budgeten besluta om 
ersättningen per barn/ elev samt antalet barn/ elever. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden, daterad 2016-05-17. 
Regler för resursföredelnlng inom förskola, fri tidshem, grundskola och 
gymnasium. 

Förvaltningens förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelning Inom förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

Arbetsutskottets förslag 1. Upprättat förslag till regler för resursföredelnlng Inom förskola, fritldshem, 
grundskola och gymnasium godkänns. 

Yrkanden 

2. Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 
verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren i 
fortsättningen. 

3. Demografi.reserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska mål 
haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek ska I 
fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen beslutar om 
disponerlng av medlen I reserven och kan därmed också föreslå utölming av 
demografireserven när behov så föreligger. 

4. Förvaltningens förslag med ovanstående tillägg och förtydliganden 
remitteras till utbildnlngsnämnden för yttrande. 

Moderaterna: Tllläggsyrkande att det I regler för resursfördelning även ska tas 
hänsyn till behov av bl.a. socioekonomiska nyckeltal. 

Thomas N erd (SJ, Gösta Gebauer (CJ, Thomas Andersson (L) och Bjärepartiet: 
Bifall till Moderaternas tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Moderaternas 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 

Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Förvaltningens förslag med nedanstående tillägg remitterns till 
utbildningsnämnden för yttrande: 

AJ Beställare och utförare ska läggas under respektive nämnd som ansvarar för 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 

Protokollsanteckning 

2016-11-30 

verksamheten. Kommunfullmäktige redovisar alltså inte beställaren I 
fortsättningen. 

B) I regler för resursfördelning ska hänsyn även tas t!ll behov av bl.a. 
socioekonomiska nyckeltal. 

2av2 

C) Demografireserven har reglerats när andra mer prioriterade ekonomiska 
mål haft företräde, till exempel 2 procentsmålet. Demografireservens storlek 
ska i fortsättningen fastställas till minst 2 mkr per år. Kommunstyrelsen 
beslutar om dlsponerlng av medlen I reserven och kan därmed ocksä föreslå 
utökning av demograflreserven när behov så föreligger. 

Kommunchef Katarina Pelin: Då tjänsteskrivelsen ej är komplett och Jag bett att 
få tjänsteskrivelsen återremitterad står jag som förvaltningschef ej bakom 
tjänsteskrivelsen. 
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w.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 

Regler för resursfördelning 

2016-05-17 

inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium 
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Båstads Kommun använder en resursfördelningsmodell, som benämns skolpeng vid tilldelning 
av budget för nästkommande är för utförare av förskole- och fritidsverksamhet, grundskola och 
gymnasium. Varje förskola, fritidshem och skola erhåller fortlöpande (varje månad) en intäkt 
från beställarenheten som benämns Skolpeng B&S respektive Skolpeng B&A. Varje månad 
erhåller varje utförare/resultatenhet en intäkt som grundas på fastställd skolpeng multiplicerat 
med månadens faktiska antal barn och elever. För den egna regin kan dock inte den budgeterade 
volymen hos beställarenheten översklidas. 

Utbildningsnämnden har traditionell rambudget för följande verksamheter: 

Barn och skola 
1) Kulturskola 
2) Familjecentral/Öppna förskolan 
3) Skolskjuts 
4) Myndighetenhet (tilläggsbelopp till förskola/grundskola, specialskola och grundsärskola, 

vårdnadsbidrag, SvA och modersmålsundervisning. 
5) Stöd- och utvecklingsenhet barnomsorg, grundsärskola och gymnasiesärskola. 
6) Lokalhyror 
7) Studie- och yrkesvägledare (SYV-verksamhet) 
8) Central administration 

Bildning och arbete 
9) Lokaler gymnasium 
10) Riksidrottsgymnasium Tennis (RIG) 
11) Skolskjuts och resor /inackorderingsbidrag gymnasium 
12) Gymnasiesärskola 
13) 11).divid och familjeomsorg 

Punkt 1-5 samt 10-13 ingår inte i underlaget för ersättning till annan huvudman och ska därför 
inte ingå i skolpengen utan finansieras av ramanslag. 

Punkt 6, 7 och 9 finansieras av ramanslag men ingå1· i skolpengen till annan huvudman men inte 
till egen regi, dock ingår studie- och yrkesvägledare till egen regi gymnasium. 

Punkt 8 innefattar dels den del av ledning och styrning som är till för både kommunal och 
fristående verksamhet dels central ledning och styrning av den kommunala förskole- och 
skolverksamheten som motsvaras av de tre procent som de fristående verksamheterna 
schablonmässigt får för ledning och administration. 

Skolpeng - Grund belopp 
Va1je månad betalar Skolpeng B&S/B&A (beställare) en skolpeng till egen regi alternativt den 
fristående eller annan kommunal regi. Peng som kommer från annan kommun (interkommunal 
intäkt) följer barnet/eleven direkt till aktuell verksamhet. Skolpeng betalas ut i efterhand för 
antalet barn/elever som fanns i respektive verksamhet den 15:e varje månad. Dock finns det en 
begränsning mot den egna regin att beställaren inte kan betala skolpeng för fler barn/elever än 
vad beställaren har budget för innevarande år. 

Följande Skolpengs nivåer finns och beslutas av kommunfuIImäktlge: 
• Förskola, 1-5 år 
• Fritidshem, 6-12 år 
• Förskoleklass 
• Grundskola åk 1-3 
• Grundskola åk 4-6 
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• Grundskola åk 7-9 
• Gymnasium (skolpeng per program) 

Skolpengen ska finansiera den löpande driften av förskolor, fritidshem, grundskolor och 
gymnasium, såsom undervisning, lek- och lärprodukter, elevvård, måltider och lokalkostnader. 
Verksamhetsrelaterade investeringar finansieras av respektive enhet inom ramen för pengen 
medan fastighetsrelaterade investeringar för att hålla fastigheterna i skick finansieras av Teknik 
och service och betalas via hyran. Pengen till egen regi för förskola, fritidshem och grundskola 
minskas med hyreskostnader samt SYV-verksamhet då de finansieras av ramanslag. Pengen till 
egen regi för gymnasium minskas med hyreskostnader då de finansieras av ramanslag. 

Extern utförare 
Skolpengen bygger helt på skollagens "Lika villkor" för offentligt respektive fristående 
verksamhet. Det innebär att bidraget är bestämt efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Förskola, fritidshem och grundskola 
Bidragen till annan huvudman (fristående och annan kommun) av förskola, fri tidshem och 
grundskola beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den 
egna verksamheten av motsvarande slag. Till fristående skola samt annan kommunal skola ska 
det tillkomma ersättning för administration med ett schablonbelopp som beräknas med tre 
procent på grundbeloppet. Till fristående skola ska det även ges momskompensation om sex 
procent av den totala skolpengen ( denna kostnad återsöker kommunen sedan hos Skatteverket). 

Gymnasium 
För gymnasieelever som läser på en fristående gymnasieskola och läser på ett program som 
Akademi Båstad gymnasium själva erbjuder berälmas bidraget på samma grunder som 
kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna gymnasieskolan. För fristående ska det 
även tillkomma ersättning för administration med ett schablonbelopp som beräknas med tre 
procent på grundbeloppet och även momskompensat[on om sex procent av den totala 
skolpengen. 

För gymnasieelever som läser på en fristående gymnasieskola och läser på ett program som 
Akademi Båstad gymnasium inte erbjuder, är bidraget per elev motsvarande 1iksprislistan. 

För gymnasieelever som läser på en kommunal skola i en annan kommun är bidraget per elev 
motsvarande den anordnande kommunens kostnad. 

Budget 
Beställarenheten 
Budgetanslaget till beställarenheten är framräknat utifrån av tjänstemännen prognostiserat 
antal barn och elever folkbokförda i Båstads kommun multiplicerat med budgeterad skolpeng 
för nästkommande år. Skolpengens storlek fastställs årsvis av kommw1fullmäktige i samband 
med antagandet av kommunens budget. Skolpengens storlek bör inte förändras under löpande 
budgetår. Vid förändring av Skolpengens storlek eller innehåll måste' beslut tas i 
Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden äger inte rätt att omfördela resurser inom skolpeng 
eller mellan skolpeng och verksamheterna som finansieras med traditionell rambudget. 

Under året sker dock vissa tekniska justeringar som påverkar skolpengens storlek. 
Förändringarna kan bero på följande: 

• Nya löneavtal 
• Förändring av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) 
• Organisatoriska förändringar av verksamheter inom städ, måltider och fastigheter. 
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Under året kan inte beställarenheten dela ut Skolpeng till resultatenheter i egen regi för fler 
barn och elever än vad beställaren budgeterat för innevarande år. I de fall det faktiska antalet 
barn/ elev är högre än budget kan en eventuell central demografi reserv tas i beaktande. 

I de fall beställarens faktiska volymer är lägre än budget och beställaren redovisar ett överskott 
har utbildningsnämnden Inga befogenheter att nyttja överskottet för att täcka eventuellt andra 
underskott inom utbildningsnämnden. Ett eventuellt överskott på beställaren ska återlämnas till 
en central demografireserv vid årets slut. 

Resultatenheterna 
Förskola, fritidshem och grundskola F-9 i egen regi organiseras I en driftorganisation inom 
Utblldnlngsnämnden- Barn och skola bestående av resultatenheter. Varje resultatenhet leds av 
en resultatenhetschef (förskolechef/rektor). Inom varje resultatenhet har förskolechef/rektor 
det totala ansvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmllj ö. Chefen för 
resultatenheterna barn och skola (utförarchefen) tillika skolchefen har det övergripande 
ekonomiska ansvaret för resultatenheterna. 

Gymnasium i egen regi organiseras i en driftorganisation inom Utbildnlngsnämnden- Bildning 
och arbete bestående av en resultatenhet. Resultatenheten leds av en resultatenhetschef 
(rektor). Inom resultatenheten har rektorn det totala ansvaret för ekonomi, verksamhet, 
personal och arbetsmiljö. Chefen för resultatenheten bildning och arbete (utförarchef) tillika 
bildningschefen har det övergripande ekonomiska ansvaret för resultatenheterna. 

När kommunfullmäktige fastställt pengen för kommande budgetår kan respektive 
resultatenhetscheflägga sin budget. Beloppet för de olika pengkategorierna är en given 
parameter för resultatenhetscheferna. Däremot måste de göra sin egen bedömning av 
barn/elevantalet för det kommande året. Den budgeterade intäkten ska användas för att driva 
den aktuella enheten under det kommande året och ska således motsvaras av en exakt lika stor 
kostnadsbudget. Resultatenheterna har därmed en så kallad "nollbudget", d.v.s. den budgeterade 
nettokostnaden är noll. 

Resultatenheternas totala antal budgeterade barn/elever inom respektive pengkategori får inte 
överstiga beställarenhetens budgeterade antal barn/elever för egen regi. Utförarchefen har 
ansvaret och därmed befogenheten att bedöma volymerna för respektive enhet samt att tillse att 
det totala antalet inte överstiger beställarens budget. 

Resultatenheternas över- och underskott 
Huvudp1incipen är att hela resultatet, det vill säga över- och underskott överförs till 
nästkommande år. Resultatenheterna ska tillgodoräknas effekterna av sitt agerande. Syftet med 
resultatöverföringen är att skapa incitament för att driva verksamheterna med en långsiktig 
planering och god hushållning. 

För att ett ackumulerat överskott inte ska bli alltför stort begränsas det till tre år och maximalt 
3 mkr i ackumulerat överskott för resultatenheter inom Barn och skola och 0,3 mkr för 
resultatenhet Inom Bildning och arbete. I det fall utförarenheten har ett underskott ska detta 
inarbetas under en treårsperiod. 
Överskott får inte användas till långsiktiga åtaganden som ökar kommunens kostnadsn!vå, utan 
endast för att finansiera tillfälliga Insatser för att Inte påverka kommunens framtida kostnader. 
Utförarcheferna har befogenheterna att löpande under året begränsa resultatenheterna 
nyttjande av tidigare års överskott. 
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~ BÅSTADS KOMMUN 
~~ Kommunleclnlngskontoret 

Datum: 2010-05-09 
Handläggare Tomas Rikse 
Dm: 0003~-41-200.:;-..%+ 

Till: Kommunstyrelsens au 

Beslutet slmll expedierns till: 
Administrationen, BIN, Frmnstegsförvaltningen, Barn- och 
utbilclningsförvaltningen, kommunrevisionen 

I (2) 

( lotY (O) 

Resursfördelningssystem för förskola, grundskola och gymnasieskola . 
Bnlcgmnd 
Konmmnföllmäktige beslutade 2008-05-28, § 79, ge undertecknad i uppdrng att tn frnm förslng 
till resursfördelningssystem för barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

Under nrbetets gång och efter avstiimning med budgetberedningen beslöts att med hänvisning 
till pågående införande nv LOV somt pågående konkutl'ensuts!illning nv äldreboende avvakta 
med resursfördelniugssystem för äldreomsorgen. 

Förslaget 
En arbetsgrupp bestående av kommu11chef, chefen för Administrationen, snmt förvaltningsche
ferna för Barn- och utbilduiugs- respektive Frnmstegsförvaltningen. biträdda av ekonomerna, 
har nu tagit fram ett förslag tilJ resursfördelningssyslem för förskola, grundskola och gynmasi
um. Fön:;lnget har den imiktniug som beslutades av budgetberedningen den 8 npril 2009, d.v.s. 
med en individpeng som följer barnet/eleven och som styrs direkt friin kommunfullmäktige till 
respektive ansvarig resullalenhetschef. 

Den första individpengen bygger på 2010 års budget och 2010 {trs bam-/elevanlal. 

Förslaget till "regelverk" för resursfördelningssystem inom Bnrn- och utbildningsförvaltningen 
respektive Frnmstegsförvaltningen bifogas clenua tjänsteskrivelse (bilaga 1). Del nya resursför
delningssyslemet är i princip komplett och färdigt att användas i 20 I O Ars budgetarbete för 
2011. Det först11 året saknas dock loknlkoslnnclerna i pengen. Först till 201 l (for budget 2012) 
när utredningen om samordnad fastighetsförvaltning slutförts och internhyrornn setts över ingår 
lokalkostnaderna i pengen. 

1 korthet innebär förslaget att bilda förvaltningarna fär ett "blandsystem" med rambudget för 
verksamheter som inte alls lir all hänförn till cle berörda verksamheterna (förskoln, grundskola, 
gymnasieskola), I.ex. arbetsmarknaclsverksamhet, verksamhet som är gemensam fö1· komnmnnl 
och fristående verksamhet (I.ex, insatser för barn/elever med slirskilda behov) eller där motsva
rande åtaganden ej finns för fristående verksamheter (t.ex. skolskjuts). l själva skolpengen ingår 
alla direkta kostnader för berörda verksmnheter såsom personalkostnader, lokalkostnader 
(fr.o.m. 2012), IHromcdel, övrigt material, kostnader för invesleringar, skolmat, lokal achninist
ralion, vaktmäsLeri och lilmnnde kostnader. 

Till fullmäktige frnml!lggs dels förslaget till "regelverk" för resmsförclelningssystemet, vilket 
bifogas dennn skrivelse, dels förslaget till barnomsorgs-/skolpeng för de olika kategorierna av
seende buclget~ret 2011. 
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Noteras bör att bamomsorgspengen avser elt barn med genomsnittlig ålder och omsorgstid. Den 
peng som fäktiskt fördelas ut till ansvarig clriftchefräknas ut med hjälp av ett stödsystem, som 
tidigare antagits av bam- och utbildningsnfönnden, bemende på barnets faktiska ålder och om
sorgstid. Hiir föreslås således att fullmäktige liven godkänner detta stödsystem och ger det stntu
sen av att vara ett stödsystem även till kommunens nya resursfördelningssystem. Även stödsy
stemet bifogas dcnnn skrivelse (bilaga 2). 

För gymnasiet innebiir systemet en nv fullmäktige fastställd skolpeng för Båstadselever i elen 
egna gynmasieskolan och ersättning för föktisk kostnad enligt prislista för elever skrivna i 
kommunen som giir i fristående gymnasium eller i gymnasieskola i annan kouumm. För elever 
skrivna i Båstad som går i gynmasicskolo i annan kommun eller i fristående gynurnsieskoln i 
Båstads kommun används riksprislista, Skåne Nordvästs prislistn altemativt samma kostnad 
som för elev i egen gynurnsieskola. 

Till denna skrivelse bifogas förslag till barnomsorgs- och skolpeng avseende budget 2011 (bila
ga 3). 

Förslag till beslut: 

Kommuufullmiiktige beslutar 

Regelverket för resmsfördelningssystem för barnomsorg, grnndskola och gymnasium, enligt 
bilaga 1 lill komnnmchefens tjänsteskrivelse, antages att gälla frAn och med 2010 Ars budgetar~ 
bete för budget 2011. 

F1·ån och med 2011 års budgetarbete avseende budget 2012 skall resursfördelningssystemet 
även omfatta lokalkostnader. 

Den faktiska resurstilldelningen till förskola för 1-5 åringai· skall utgii från av kommunfullmäk
tige fastställd peng och ta hänsyn till barnets Alcler och vistelsetid i enlighet med bilaga 2 till 
kommunchefens ijänsteskrivelse. Fullmäktige ger sAlecles detta stödsystem statusen nv nit vara 
ett stödsystem till konummens nya resursfördclniugssystem. 

Bildningsnämuclen får i uppdrag att snarast ta fram ett lilmnncle stödsystem för skolbnmsomsor
gen. När detta godkänts av fullmäktige får det statusen av stödsystem lill kommunens resnrsför
delningssyslem. 

Bnrnomsorgs-/skolpeng för 2011 fastställes i enlighet med bilaga 3 till kommunchefens tjänste
skrivelse. 

-----_,, 

M , lUN/lEDNINGSKONTORET 

< / 
. ) 

Tomas Rlksc 
Kommunchef 

Bilagor till tjiinsteslu·lvelseu: 
(mbrik, avsändare. datum. cv.dinriem.) 
I. Regelverk för resursförclelningssystem, 2010-05-09 
2. Stödsystem för bamomsorgspeng (BIN 2009-11-17, § 103) 
3. Förslag t il! barnomsorgs- och skolpeng för 2011 

IUU510-7dHrc 
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barnomsorg, grundsk:ola och gymnasium 
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Pengsystem för bamo1nsorg och grundsl(ola 

1I'raditionell rambudget för följande verksamheter: 

I. Kulturskola 
2. Familjecentral 
3. Skolskjuts för grnndskolan 
4. Myndighctscnhet inklusive tillsyn fristöende bamomsorg samt kölrnnteriug 
5. Stöd- och utvecklingsenhet barnomsorg (fri nyttighet för både kommunal och föstående 

verksamhet) 
6. Individ och Familj (IOF) 

7. Stöd- och utvecklingscu.hel skola 

8. Ledning, uppföljning och kvalitetssäkring, inklusive nämnd 

Punkt I - 6 ingår ej i underlaget för ersättning till fristående verksamheter och skall 
därför ej ingå i pengsystemet utan finansieras via rnmanslag. 

Punkt 7 blir en fri nyttighet för de kommunala verksamheterna. Medel för motsvarande 
verksamhet ingår i pengen till de fristående verksamheterna och skall därför räknas av 
pengen till de kommunala verksamheterna. 

Punkt 8 innefattar dels den del av ledning och styrning som är till för både kommunal 
och fiistående verksamhet dels central ledning och styrning av den kommunala skol
och förskoleverksamheten som, vid sidan av annan kommungemensam administration, 
motsvaras av de 3 % de fristående verksamheterna schablonmässigt får för ledning och 
administration, etc. 

Skol-/baruomsorgspeng - Grundbelopp 
Destineras direkt till rcsultntenhetschefen alternntivt den fristfiende verksamheten. Dygger helt 
pil skollagens "Lika villkor" för offentligt respektive privat driven verksamhet. Snmmn berllk
ningsmodell och samma belopp oavsett vem som driver verksamheten. För alternativt driven 
verksamhet tillkommer 6% momskompensation och 3% för ndministrntiva kostnader. 

Den kommunfllfl pengen skall minskas med kommunens kostnader för den centrala stöd- och 
utvecklingse11.hcte11. 

Följnudc pcnguivl'tcr bcslut11s nv fullmliktige: 

u Barnomsorgspeng för 1-5-itringar (modell läggs fäst som tar hänsyn till barnets iilder 
och omsorgstid) 

" Fritidshemspeng (modell liiggs fast som ger ersättning per omsorgstimmn) 
0 Peng för pedagogisk omsorg för 1-5 åringar (ersät!'ning per omsorgstimma) 
0 Peng för pedagogisk omsorg för 6-12 åringar (ersättning per omsorgstimma) 
0 Skolpeng för 6-12-åringar (årskurs 0-6) 
u Skolpeng för 13-15-åringar (årskurs 7-9) 

Banwmsm-gs- och./i'itids11e11ge11 är brullopeng till ko111111wu,lt drh1e11 verksa111/iet. lntäktema.för 
0111.wrg i ko1mm111e11s regi gtir fil/ "k01111111111kassa11 ", De.fri.\'lående verksamheterna.får en net-
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tope11g (bamomsorgspe11ge11 111i1111s k(l//01/enul avg(/l), a/temativt cm br11ffope11g på sm11111a slilf 
som.för de ko1111111111a/a verksa111heter11a. Båda varia111er11a ka11fih·eko111111a, 111e11 ko1111111111e11 ska 
ha e11 strävan all lt!/ora br11llope11g.fo1· samtliga verksa111heterför all sälmt all 111axtaxm1 ska 
lw1111a ha11tems korrekt. 

Respektive verksamhet kompe11seras tirsvis schab/o111niissigt.för lö11ekost11adsölmi11gar 11tijM11 
en .för helheten korrekt nivå (enligl avtal). För ko1111111111e11s verksamheterfömtsälter detta all 
c'1<4/'er11afår ökat m1s1•w· och ökade bqfoge11heter.för lö11esäll11i11g. 

Skol-/ba1·nomso1·gspcng - Tilläggsbelopp 
Ett nnslag destineras till kommunens myndighetsenhcl. Mynclighetsenheten beslutar från fäll till 
föll och efter individuell prövning om stöd till elever med särskilda behov. Här finns resurserna 
för assistenter i förskolan och elevassistenter i grnndskolan. När beslut om tilläggsbelopp fällats 
fördelas medel till berörd enhet (kommunal eller fristående). Beslut om tilläggsbelopp till barn 
med särskilda behov skall alltid föregås av utredning och bedömning av kommunens stöd- och 
utvecklingsenl1et nlternativt likvärdig ulredning/bedönming nv annan. 

TilläggsbclopJ>ct l>esti,r av fyrn delar: 
I. Slirskolepeng inkl. skolskjuts 
2. Specialskolepeng inkl. skolskjuts 
3. Allmänt anslag till barn och elever med särskilda behov 
4. Svenska A och modersmålsunclervisning 

Det bör finnas ett centralt investe1ingsanslag för anpassningar för elever med särskilda 
behov. 

Organisn tion 
Konununalt driven barnomsorg och gnmdskola organiseras i en driftorganisalion besti\ende nv 
resultatenheter. Vmje resultatenhet leds av en resultntenhetschef. Inom vaije resultatenhet har 
man det totala nnsvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö. 

Allmänt om pengsystemct 
Sjlilva barnomsorgs- eller skolpengen fastställs årsvis i samband med antagnndet av kommunens 
budget. Pengen bör inte förändras under löpande budgetår. 

Kommunen budgeterar en central reserv på 5 Mkr för nit kunna hantera förändringar i elevun
derlnget inom hela skol- och barnomsorgsonu'lldet under löpande budgetår samt koslnaclsföriind
ri ngar till följd av gymnasieelevernas val. 

Gnmdbeloppet destineras direkt tiJI resultnteuhetschefen alternativt elen tiistilende verksamhe
ten. 

Resur:.fördelningen iir dynamisk med månadsvis avställllling. Peng betalas ut i efterhand för 
nntfllet bm"JJ/elever som finns i respektive verksamhet elen 15:e vmje månad. Verksnmheten fnk
tmerar kommunen. 

Över" och underskott hanteras av respektive kommunal resultatenhel till 100%. Vid underskott 
skall ansvarig chefpresentera en plan för fltl dels m1passa verksmn.heten till r!ltl nivll dels hante
ra uppkommet underskott. 

Verksmnhetsrelalerade investeringar såsom iindring av lokaler, IT, inventarier, mm finansieras 
inom rnmen för pengsystemet medan fastighetsrelateracle investeringar för ntl hlllla fastigheterna 
i skick finansieras flV fastighetsförvaltningen och l>etnlas via hyra11. Kapitaltjiinslkoslnacler för 
verksamhetsrelaternde investeringar finansieras nv respektive enhet inom ramen för pengen. 
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Kommunen "ngerar bank" och tillhnndnhfiller investeringsnnslng för de investeringar resultaten
heternn kan finansiera inom rnmeu för pengen. Bnm- och utbilclningsförvaltningen fär ett preli
minärt centrnlt investeringsanslag som kan avropas successivt nv resultntenhetemn utifrån eko
nomisk förmåga. Systemet kräver att framtida kapitaltjiinstkostn11de1· redovisas per resultatenhet. 

Den kommungemensammn ndministrntionen iir tills vidare en fri nyttighet. 

Resultntenhetema kan inom ramen för pengen ha samarbete och gemensamma lösningar för 
exempelvis kompetensutveckling, niirndmlnistrntion, etc. 

Rcsultntenheterna kan avsiilta en viss procent nv pengen till ett gemensamt internt system för att 
kunna hnntera större oförntsedda händelser. 

Peng som kommer från annan kommun (interkommunal intäkt) följer barnet/eleven till aktuell 
verksnmhet. 

Det finns sannolikt enheter som till följd av kostunclsl1\ge eller nndra omständigheter kan kom
ma nit behövn strnkturbidrag för ntt klara verksamheten p1\ en rimlig niv1\. 

l\.1yndighetsenhet 
En myndighetsenhet tillskapas för att fätln beslut om tilläggsbeloppet för såväl kommunal som 
fristående verksnmhet. Myndighetsenheten ilr nnslagsfinansierad. 

Stöd- och utvccldingsenheten 
Stöd- och utvecklingsenheten (STU) gör utredningar och bedömningar kring barn med siirskikla 
behov. STU finansieras vin ett centralt rmnanslng som sknll frånräknas pengen till de kommuna
la verksamhetemn. STU blir därmed en "fri nyllighet" för de kommunala enhetem11, men inte 
för den kommunaln verksamheten i sin helhet. De fristående verksmnheterna lrnn välja att köpn 
insatser fråu STU. 

Lokaler 
Lokalkostnadcrnn ingår inte i pengen 2011 utan hanteras vid sidnn om. Alternativa utförare får 
ersättning för lokalkostnnder motsvnrnnde kommunens totala lokalkostnad per elev. 

Till 2012 införs el! internhyressystem basernt på konmmnens totala kostnad för skol- och bam
omsorgslokaler. Intern.hymn sknll regleras i avtal ooh ta hänsyn till brnksvärde och loknlemas 
fönktionalitet. Bedömning och systematisering ov 1olrnlenrns funktionalitet skall ske i sEUmåd 
med representanter för resultatenhetema. I nvtalet skall regleras hur och när en lokal får fråntril
clas. Det är ocks1\ viktigt all ldarn ut nnsvarsavgränsniugen mellan verksamhet och fastighctsför
vnltare. I kommunen slås fast en lägsta standardnivå för skol- respektive bornomsorgslolrnler. 
Det Hr inte rimligt att lokalkostnncler relnterade till lolrnlernns ålder och standard fär fällt ge
nomslag i hyressystemet. 

När ovanstående uppnåtts skall loknlhyrn ingå i pengen. 

Köp RV tjänster 
Tills vidare skall va1je resultatenhet köpa lokaler, lokalvård, måltide1· och näradministrntion 
internt inom kommunen. Interna avtal/kontrnkt skall upprättns. 
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Pengsyste1n för gy1nnasiesk:olan 

l'raditionell rambudget för följande verksamheter: 

9. Ledning, tillsyn, uppföljning och kvalitetssiikring 
10. IOF 
11 . Integrntion och flyktingmottagande 
12. Arbetsmarknaclsverksamhet 
13. Komvux, särvux och SFI 
14. KY, yrkeshögskola och annan högre utbildning 
15. Bibliotek och kulturverksamhet 
16. Riksidrottsgymnasimn Tennis (RIG) 
17. Skolskjuls -elen egna gymnasieskolan 
18. Resor och inackordering 
19. Gymnasiesärskola inkl. slcolslrjuts 

Skolpeng 
Destineras direkt till resultatenhetschefen alternativt den fristl\cnde verksamheten eller annan 
kommun. Bygger helt på skollagens regler för offentligt respektive privat driven verksamhet. 

Följande pcngnivll beslutas nv fullmiilttigc: 

11 Skolpeng för gymnasieelever 

Följande modell gäller: Se Excel-fil 

Verksamheten kompenseras års11isför lö11ekost11adsök11i11gar via skolpe11ge11 enligt sa11111w ~,,_ 
slem som.föl' övriga ko1111111111ala verksamheter. På sm11111a sätt som i110111 BUFförutsätts (lf/ 
berörd clu~fjci1· ökat ansvar och ökade befogenheter.för lö11esätt11i11g. 

Organisation 
Det kommunala gymnasiet skall drivas som en fristående resultatenhet. Resultatenheten leds 11v 
en resultatenhetschef som har det totala ansvaret för ekonomi, verksamhet, personal och arbets
miljö. 

Allmänt om pengsystemet 
Konununens skolpeng föststiills årsvis i smnband med antagandet av kommunens budget. Peng
en bör inte förändras under löpande budgetår. 

Kommunen budgeterar en centrnl reserv på 5 Mkr för att kUllllll hantern för!inclringar i elevun
derlaget inom hela skol- och barnomsorgsområdct under löpande budgetår snmt kostnadsför!ind
ringnr till följd av gymnasieelevernas val. 

Skolpengen destineras direkt till resullaten.hctschefeu. Pengen till fristående verksamheter re
spektive andra konmmner kommer direkt från kommunen (ej via den eg1rn gynrnnsieverksamhe
ten). 

I UO.S I o h:•d;tinomi 1(s11r5~ rdclntn,!f r<~l(r liir r.:u11 sf.lrJr!11i11~ 5JuhfoJ:u111cl'\L all \'C1la;1mht1.d1i f I rt 
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Resursfördelningen iir dynamisk med månadsvis avstiimning. Peng betalas ut i efterhand för 
antalet elever som finns i verksamheten den 15:e vatje månad. Verksamheten fäkturernr kom
munen. 

Över- och underskott hanterns av resultatenheten till 100%. Vid underskott skall ausvarig chef 
presentera en plan för all dels anpassn verksamheten till rätt nivå dels hantera uppkommet un
derskott. 

Verksmnhetsrelaterade investeringar såsom iindring av lokaler, rr, inventarier, mm finansieras 
inom rnmeu för pengsystcmet medan fästighetsrelaterade investel'ingar för all hålla fastigheterna 
i skick finansieras av fastighetsförvaltningen och betalas via hymn. Kapilalljänstkostnacler för 
verksmnhetsrelaterade investeringar finansieras av respektive enhet inom ramen för pengen. 
Kommunen "agernr bank" och tillhandahåller investeringsanslag för de investeringar resultaten
heterna kan finansiera inom ramen för pengen. FRA får ett preliminärt centralt investeringsau
slHg som kan avropas successivt av resultatenheterna utifrån ekonomisk förmåga. Systemet krä
ver att framtida kapitaltjiinstkoslnader redovisas per resultatenhet. 

Den kommungemensamma adminislrationen lir tills vidare en fri nyttighet. 

Resultatenheten kun inom ramen för pengen ha samarbete med andra enheter och gemensamma 
lösningar för exempelvis kompetensulveckling. 

Resultatenheten kan avsätta en viss procent av pengen för all kunna hantera större oförutsedda 
händelser. 

Elevpeng som kommer från nunan kommun (inlerkommunnl intäkt) följer eleven. 

Loknler 
Lokalkostnaderna för den eb'llll gynmasieskolan ingår inte i skolpengen 2011 utau Jrnnleras vid 
sidan om. 

Till 2012 införs elt internhyressyslem basera! på kommunens totala kostnad för skol- och barn
omsorgslokaler. Internhymn skall regleras i avtal och ta hiinsyn till b111ksviirde och lokalernas 
funklionalitel. Bedömning och systematisering av lokalernas funktionalitet skall ske i samråd 
med representanter för resnHalenhetema .. I avt11let skall regleras hur och när en lolrnl får från
trädas. Det lir ocksn viktigt att klara ut nnsvarsavgriinsningen mellan verksamhet och fästighets
förvHllnre. I kommunen slås fast en liigsta standardnivå för skol- respektive bamomsorgslokaler. 
Det lir inte rimligt ntt loknlkoslnncler relaterncle till lokalernas ålder och stnndurcl fi'tr fullt ge
nomslag i hyressystemet. 

När ovanstående uppnå!ls skall lokalhyra ingå i pengen. 

Köp av tjänster 
Tills vidnrc skall resultatenheten köpa loknlcr, lokalvård, måltider och elevhälsovård internt 
inom kommunen. Interna avtal/koulrakl skall upprältas. 
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Kostnad: 
Som för egen verks. 
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Gymnasieskola I 
annan l<ommun 

Kostnad: 
Mottagarens kostnad 
Enl. Sl<NV·J>rlsllsta 
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BÅSTADS KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum: 2011-11-28 
Handläggare: Lars Nilsson 
Dm: 504/10-906 
TiU: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Tekniska justeringar av pengen för barnomsorg, grundskola och 
gymnasium 

Under året sker s le telmiska förändringar som påverkar "pengens" storlek. Dessa 
förändringar finansieras från centralt konto eller från andra verksamhetsområden. 

Förändringarna kan bero på följande: 
Nya löneavtal och kompensation fllr löneökningar inom städ och måltider 
Förändring av kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) 
Ersättning för inflation 

(/doY I 0) · 

Organisatoriska förändringar av verksamheter inom t ex städ, måltider och fastigheter 

Enligt skolförordningen ska bidragen till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår. 
Bidragen ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande året och beslutas 
före årets början. Bidragen kan överklagas med förvaltnings besvär. 

För att underlätta och få en smidig hantering av pengsystemet föreslås att dessa telmiska 
budgetförändringar delegeras till ekonomichefen. 

Delegationsbeslutet och ny peng meddelas förskolechefer, rektorer och de fristående 
huvudmännen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsen medges rätt att göra telmiska justeringar av pengen för 
barnomsorg, grnndskola och gymnasiwn. 

Paragrafen :llirklaras omedelba1t justerad. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan så beslutar 
kommunstyrelsen delegera beslutanderätten till ekonomichefen att göra tekniska 
justeringar av pengen för barnomsorg, grundskola och gymnasium. 

Ekonomiavdelningen 

Lars Nilsson 
Ekonomichef 
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Datum: 2017-03-29 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Patrik Johansson 

Dnr: KS 000317/2017 – 800 
 
 

Miljöpriset 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Gränslösa möten och  föreslås för 2017 års miljöpris med motiveringen:  
 
För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om det hållbara 
samhället. Att härigenom förena rätt kompetenser i en av vår framtids viktigaste utmaningar, 
att tillsammans bygga det hållbara samhället med förutsättningar för alla.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöpriset delas ut för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö. 
I begreppet miljöområdet ingår miljöskydd och naturvård. Insatsen kan bestå av 
information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. 
Miljöpriset delas ut till enskild person, företag eller organisation med säte i eller med 
särskild anknytning till kommunen.   
 

Aktuellt 
Till Båstads kommuns miljöpris har tre nomineringar inkommit 2017: 
 
Gränslösa möten 
För att med olikheter skapa gränslösa möten som vidga vyerna för samtalet om det hållbara 
samhället. Ett innovativt sätt att med respekt möta olika synsätt i en gemensam ansträngning 
att forma ett bättre samhälle. 
 
Lindab 
För oförtrutet arbete i miljöns tjänst genom ständiga förbättringar i produktionen samt stora 
satsningar på att minska behovet av fossila transporter.  
 
Peab  
För stort uppvisat engagemang att minska miljöpåverkan vi byggnation, val av material som 
minskar miljöpåverkan samt ett omfattande arbete för att minska avfallsmängder vid 
byggnation. 
 
 
 
Patrik Johansson, ledningsstrateg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Patrik Johansson 
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Datum: 2017-04-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000405/2017 – 902 
 
 

Årets intraprenör/årets medarbetare i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att från 2017 dela ut ”Årets intraprenör”.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har sedan beslut i kommunstyrelsen 2006 utnämnt ”Årets medarbetare”. 
Utmärkelsen har årligen getts för att ”uppmärksamma medarbetare, enskilda eller arbetslag, 
som i vardagen gör en arbetsinsats utöver det vanliga”. Efter tre års uppehåll är det igen dags 
att årligen lyfta fram en medarbetare eller arbetsgrupp som utmärkt sig under årets gång. För 
att synliggöra detta, utveckla arbetet och samtidigt knyta an priset till Båstads kommuns 
utveckling är en nystart för ”Årets medarbetare” aktuellt.   
 

Aktuellt 
Hösten 2016 antogs Båstads kommuns nya vision och ”Årets intraprenör” kopplas tydligt till 
värdeorden den bygger på; mod, attraktion och förebild. Att rikta om utmärkelsen ”Årets 
medarbetare” till ”Årets intraprenör” blir att förstärka visionens betydelse och förankring i 
kommunens organisation. För alla kommunens medarbetare, och andra, blir det en möjlighet 
att nominera och lyfta personer eller arbetslag som på samma sätt som ”Årets medarbetare” 
har utmärkt sig under årets gång. Visionens värdeord attraktion, mod och förebild blir en 
angelägenhet för alla medarbetare och ett nytt sätt att förankra vårt gemensamma arbete, vårt 
gemensamma uppdrag och ansvar för att nå kommunens mål. Innovation, nytänkande och 
handling står för det entreprenöriella arbets- och synsätt som krävs inom en organisation för 
att nå detta.  
 
”Årets intraprenör” kommer precis som tidigare utmärkelse att lyftas med ett årligen utdelat 
vandringspris samt utbildningsresa.  
 
 
Brita Jervidalo Jensen 
Stabschef/utvecklingsstrateg 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Brita Jervidalo Jensen 
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Datum: 2017-04-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000084/2017-900 
 

Svar på begäran från Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun om 
utökning av antalet sammanträden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Pensionärsrådets begäran om utökat antal sammanträden per år bifalls. 
 

2. Pensionärsrådets reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 25 februari 2015, 
ändras under § 4, andra stycket, från fyra till åtta sammanträden årligen. Ändringen 
gäller från och med den 1 januari 2018. 
 

3. Ekonomiska medel för att täcka de ökade kostnaderna skjuts till inför budgeten 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Pensionärsrådet i Båstads kommun har den 18 januari 2017 lämnat in en begäran 
om utökning av antalet sammanträden. Rådet menar att fyra schemalagda möten per år, som 
står angivet i rådets nuvarande reglemente, inte är tillräckligt. 
 

Aktuellt 
Den inlämnade begäran har delgivits kommunstyrelsen tidigare i år och den diskuterades även 
på pensionärsrådets sammanträde den 8 mars. Rådet tog då upp en rad anledningar till varför 
man önskar fler schemalagda möten per år: 
 

 Fyra möten per år har gällt länge. Handikapprådet tryckte dock tidigt på att man 
behövde fler möten, men pensionärsrådet har inte krävt någon ändring av  
reglementet förrän nu.  

 Andelen pensionärer och äldre bland kommunens befolkning ökar hela tiden, likaså 
andelen med diagnosen demens eller motsvarande. Därmed ökar även pensionärs-
rådets betydelse.  

 Fler och fler vård- och omsorgsboenden kommer att byggas framöver och där är det 
viktigt att pensionärsrådet agerar aktivt som remissinstans mm.  

 Pensionärsföreningarna ställer allt högre krav på att pensionärsrådet agerar snabbare 
i olika politiska frågor och sammanhang, och då är enbart fyra möten per år långt ifrån 
tillräckligt. 

 Som det är nu så är det alltför långt mellan mötena, vilket rimmar illa då remisser mm  
ska besvaras inom en viss tid. 

 Handikapprådets åtta möten per år nämns som en jämförlig måttstock i samman-
hanget. 

 
Ovan nämnda argument bedöms som goda och välmotiverade. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Sammanträdesarvoden samt km-ersättningar: 3.000 kr per möte. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst begärs ej ut. Ytterligare fyra möten innebär att rådet årligen kommer kräva 
ett tillskott på totalt 12.000 kr. 
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Henrik Andersson, kommunledningskontoret 
 
 
Nämndsekreterare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Andersson 
Pensionärsrådet 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen begäran från Kommunala Pensionärsrådet 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichefen 
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Båstad kommun 
KS tillhanda. 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrpls!':!n 

KPR begär härmed att vi kan ha åtta sammanträden 
per år som handikapprådet har. 

Varför: Då hinner vi bereda och svara på de remisser som 
kommer oss tillhanda. 

Med vänlig hälsning. 

Tord Knutsson Ordf. 
Christer Nordin Vice Ordf 
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Datum: 2017-04-11 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000016/2015 – 901 
 
 

Revidering av kommunstyrelsen delegationsordning 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. I nummer KS/A026 och KS/A027 i kommunstyrelsens delegationsordning ändras delegaten 
från chefssekreterare till kundcentermedarbetare. 
 
2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med nummer KS/A033; Beslut om 
utdelning av integrationspris, där delegaten utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens delegationsordning KS/A026 och KS/A027 har chefssekreterare 
delegation på dödsboanmälan till skatteverket respektive beslut att ordna gravsättning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-15, § 24, om att bifalla en motion från Miljöpartiet om 
att införa ett integrationspris i kommunen. I samband med att motionen bifölls antog 
fullmäktige dessutom dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”. Enligt 
reglerna ska juryn för priset bestå av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Aktuellt 
Eftersom chefssekreteraren kommer lämna sin anställning och ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt upprättade regler för integrationspris, är utsedda till 
jury för priset, är kommunstyrelsens delegationsordning härvidlag i behov av justering.  
 
 
 
 
Daniel Kling 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Skatteverket, kundcenter 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning    
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/ Beslut om polisanmälan angående vissa 10 kap 21 och Verksamhets-
A015 brott mot underåriga samt vissa grövre 23 §§ OSL områdeschef 

brott 
KS/ Beslut i styrelseärenden som är så 6 kap 36 § KS ordförande 1:e eller 2:e vice 
A016 brådskande, att styrelsens avgörande kommunallagen ordförande 

inte kan avvaktas (nedan KL) 
KS/ Beslut i utskottsärenden som är så 6 kap 36 § KL Utskotts- 1:e eller 2:e vice 
A017 brådskande, att utskottets avgörande ordförande ord-förande 

inte kan avvaktas 
KS/ Beslut om fFörtroendemännens delta- KS ordförande 
A018 gande i kurser etc 
KS/ Yttrande angående antagande av hem- KS ordförande 
A019 värnsmän 
KS/ Avge yttrande enligt Lag om TV- SFS 1998:150 § 18 Säkerhets-
A020 övervakning samordnare 
KS/ Avge yttranden i folkbokföringsärenden Registrator Kanslichef 
A021 
KS/ Tillstånd att använda kommunens stads- Kommunika- Kanslichef 
A022 vapen Tionschef 

KS/ Beslut i ärenden som rör tillståndsgiv- Lotterihand-
A023 ning mm enligt Lotterilagen läggare 

KS/ Beslut att anta och revidera styrelsens Kommun- Kanslichef 
A024 dokumenthanteringsplaner arkivarie 

KS/ Besluta om gallring av styrelsens hand- Kommun- Kanslichef 
A025 lingar arkivarie 

KS/ Dödsboanmälan till skatteverket ÄB 20 kap 8 a§ Ghef5selff. Skatteverket bör under-
A026 Kundcenter- rättas om vilka som är 

medarbetare delegater 

KS/ Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2§ Ghef5selff. 
A027 Begravningslagen Kundcenter-

medarbetare 
KS/ Ingå samverkansavtal (extern motpart) Verksamhets- Tillägg "om samarbete" KS 
A028 om samarbete områdeschef 150211 
KS/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlare 
A029 kommunövergripande ramavtal 

KS/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlare 
A030 ramavtal som ingåtts av samarbetsorgani-

sationer (t.ex. Kommentus) 
KS/ Beslut om upphandling (värde över 28 % Verksamhets-
A031 av tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika områdeschef 

varor och tjänster i enlighet med inköp-
och upphandlingspolicy samt förlänga 
befintliga avtal. 

K&f Beslut om att utreda och vidta åtgärder 6 lrn13 6 §, i::lislffi RekffiFf Borttagen KS 150211 
AOJi vid trakasserier. minineringslagen förskolechef 

(')()()0,l",C"7' .................... 

KS/ Beslut om utdelning av miljöpriset KS au Ny KS 150211 
A032 
KS/ Beslut om utdelning av integrationspris KS au 
A0 33 

Ekonomi 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

KS/ Beslut om utdelning av kommunala sti- KS ordförande 
EOOl pendier, gratifikationer även som stipen-

dier/bidrag ur donationsfonder om ej 
annat medges. 

KS/ Beslut om överlåtelse och upplåtelse eller KS ordförande 
E002 återköp av mark för industribebyggelse i 

enlighet med av fullmäktige eller kommun-
styrelsen antagna riktlinjer och pris. 

KS/ Beslut om Placering av donationsmedel. Ekonomichef 
E003 
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