
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-08-23 

Datum: Onsdagen den 23 augusti 2017 

Tid och plats: Kl. 09:00, Astrakanen   

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Upprop 

1. Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-
23

Daniel Kling KS au 3 

2. Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-23

Daniel Kling KS au 4 

3. Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
08-23

Daniel Kling KS au 5 

4. Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23

A) 09:00. Information angående SM i landsvägscykling 2018-2019
samt Båstad som cykeldestination. T.f. teknik- och servicechef Sven-
Inge Granlund.

B) Information från samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadschef Lisa
Rönnberg.

C) Information angående uppdrag om anläggning av ridleder i
kommunen. T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund.

D) 11:30. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp.
Lars Ödemark och Jonas Håkansson från NSVA.

E) 11:30. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för
Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp. Lars Ödemark och Jonas
Håkansson från NSVA.

F) Presentation av kommunens nya parkingenjör Marie Eriksson.

G) Information angående Bjäre Krafts lokaler i Västra Karup.
Fastighetsstrateg Sofia Boivie.

H) Information angående lokalisering av återvinningscentral i
Båstads kommun. T.f. kommunchef Jan Bernhardsson.

I) Information om e-bo i etableringen och arbetsförmedlingen.
Integrationschef Filippa Swanstein.

J) Redovisning av försörjningsstöd. Bildningschef Henrik Andersson.

K) Information angående hållbar och optimal förskole- och
grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning
(skolutredningen). T.f. kommunchef Jan Bernhardsson.

Daniel Kling KS au 6 



Båstads kommun 
Datum 

2017-08-16 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

5.  Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked Camilla Nermark KS 7-18 

6.  Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun - Begäran om 
planbesked 

Emma Johansson KS 19-21 

7.  Detaljplan för Båstad 109:2, parkering Trollbäckenområdet - Beslut 
om granskning 

Henrik Eliasson KS 22-47 

8.  Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende 
fastigheten Citadellet 1 (PostNords lokaler) 

Sofia Boivie KS 48-50 

9.  Överlämnande av badanläggning i Segelstorp Sven-Inge Granlund KS 51-57 

10.  Nytt gruppboende enligt LSS Emma Pihl KS 58-64 

11.  Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater Henrik Wagersten KF 65-68 

12.  Svar på motion - Skolbusstrafik Henrik Wagersten KF 69-72 

13.  Projektledare lärmiljöer Sara Damber KS 73-75 

14.  Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB Elisabet Edner KF 76-98 

15.  Utredning gällande HR-servicecenter Marianne Malm KS au 99-108 

16.  Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter Jeanette Hall/Ulla 
Johansson 

KF 109-144 

17.  Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning Elin Ax KS 145 

18.  Överlåtelse och försäljning av fastigheten Östra Karup 6:10 Per Selldén KS 146-155 

Båstad den 16 augusti 2017 

Bo Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-08-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000027/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Gösta Gebauer (C).

3. Protokollsjusteringen äger rum måndagen den 28 augusti 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.   

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-08-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000028/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 
 
 

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.   
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Datum: 2017-08-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000029/2017 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 
 
 

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.   
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-08-15 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000031/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 
 
 
 
A) 09:00. Information angående SM i landsvägscykling 2018-2019 samt Båstad som 
cykeldestination. T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund. 
 
B) Information från samhällsbyggnad. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg. 
 

C) Information angående uppdrag om anläggning av ridleder i kommunen. T.f. teknik- och 
servicechef Sven-Inge Granlund. 
 
D) 11:30. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp. Lars Ödemark och Jonas 
Håkansson från NSVA. 
 
E) 11:30. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp. 
Lars Ödemark och Jonas Håkansson från NSVA. 
 
F) Presentation av kommunens nya parkingenjör Marie Eriksson. 
 
G) Information angående Bjäre Krafts lokaler i Västra Karup. Fastighetsstrateg Sofia Boivie. 
 
H) Information angående lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun. T.f. 
kommunchef Jan Bernhardsson. 
 
I) Information om e-bo i etableringen och arbetsförmedlingen. Integrationschef Filippa 
Swanstein. 
 
J) Redovisning av försörjningsstöd. Bildningschef Henrik Andersson.  
 
K) Information angående hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig 
och likvärdig utbildning (skolutredningen). T.f. kommunchef Jan Bernhardsson.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

170814\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (4) 

 
Datum: : 2017-08-14. Till: Kommunstyrelen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000685/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län – Begä-
ran om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Banken 1 i Båstad får upprätts 
samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad, se nedanstående bild, och avgränsas av Köpmansga-
tan i sydväst, Pershögsgatan i nordväst samt befintlig bostadsbebyggelse i nordost och sydost. 
Planområdet  omfattar cirka 0,3 ha (3 100 m2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighets HB Aron har 2017-05-23 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende Ban-
ken 1 i centrala Båstad. 

7

7



 
 

 

2 (4) 

 

 
Intressenten ansöker om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan 
samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill. 
 
Fastighets HB Aron vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt 
stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både 
livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med 
uteservering. 
 
Marken är i dag planlagd för handelsändamål (H). Utöver en byggnadshöjd om 3,5 respektive 
5,5 meter får vind inredas (v). Mark (markerad med x) längs Köpmansgatan ska vara tillgänglig 
för allmän gångtrafik. Se nedanstående bild. Detaljplan, 1419, vann laga kraft 1986-10-15. 
 

 
 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1419 
 
 
För att underjordiskt garage, lokaler för centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på 
övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras.  

Ungefärlig av-
gränsning av 
planområde 
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Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1419 som vann laga kraft 1986-10-15. 
 
Planförslaget med handel (centrumverksamhet) har stöd i både inriktningsdokument för Bå-
stad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008). 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av lerig / sandig morän. Några kända föroreningar finns ej. 
 
Planområdet berörs av riksintressena Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. Planförslaget bedöms dock förenligt med riksintressena ef-
tersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas i sin helhet av riksintresse för 
kulturmiljö och ingår även länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under ”Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer” samt kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen” (LST 2007). Planområdet berörs ej av 
det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet (KF 2008) men ingår i Bevarandeprogram, anta-
get av kommunfullmäktige 1997. 
 
Planområdet är beläget inom RAÄ Båstad 24:1,medeltida stadsområde (cirka 450-350 m stort) 
med förmodat kulturlager från det medeltida Båstad. Dock finns inga kända fornlämningar 
registrerade inom planområdet. 
 
Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av Riksintresse naturvård. 
 
Planområdet omfattas ej av strandskydd. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 
 
Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 
 

Aktuellt 
För att underjordiskt garage, lokaler för centrumverksamhet (t ex handel) samt bostäder på 
övervåning ska kunna uppföras på fastigheten Banken 1 måste gällande detaljplan ändras. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
näst intill dygnet runt, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. Ett 
underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även uppställda 
fordon. Fler arbetstillfällen kommer att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation 
av attraktiva centrumlokaler, bostäder samt ett underjordiskt garage bedöms leda till ett 
positivt inslag i miljön och därmed göra platsen attraktivare att både bo och verka på. 
Dessutom innebär byggnationen förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad 
vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjand av mark. 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. En byggnation av 
underjordiskt garage, lokaler för centrumlokaler med bostäder ovanpå kommer att ske genom 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning och effektivt nyttjande 
av mark. Byggnationen kommer att även att innebär att attraktiva lokaler för 
centrumverksamhet kommer att kunna erbjudas. Dessutom skapas fler arbetstillfällen. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 1 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detljplanen bedöms 
innebära att ett 30-tal nya arbetstillfällen kommer att skapas förutom de 25 personer som ICA 
Gamlegården redan sysselsätter idag. Dessutom innebär utbyggnaden förtätning på redan i 
anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark. Planområdet är även beläget 
kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra centrumverksamhet samt bostäder i centrala 
Båstad. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Sven-Inge Granlund, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23   
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell-översiktsplanerare, 
Roger Larsson-stadsarkitekt, Fredrik Jönsson -tf teknik & servicechef, Mårten Sällberg-miljö- 
och hälsoskyddsinspektör 
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Bilaga 1
Carina Ericsson - Vd: Ansökan planbesked 

Från: 
Till: 
Datum: 

samhallsbyggnad 
Carina Ericsson 

2017-05-23 15:53 
Ärende: Vd: Ansökan planbesked 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -05- 2 3' 
Dnr ..... rr7 · .. ·~ · ..... 
....... "L .1..x.--:: . .,..J,, • ,: 

Sida 1 av 1 

Bifogade filer: Planbesked.pdf; Illustration 1.JPG; Illustration 2.JPG; Illustration 3.JPG; Plan O.pdf; Plan 1.pdf; 

Plan 2.pdf; Plan 3.pdf; Sektioner.pdf 

> » Dag Thulin <Thulin@backahill.se > 2017-05-23 15:04 » > 

> 

Ansökan gällande Banken 1 / Gamlegården. 

Med vänlig hälsning 

Dag Thulin 

Marknad & Projektutveckling 

Backahill AB 
Svenskehögsgatan 11, Box 1159, 262 22 Ängelholm 

Direkt: 0431-41 5119 

Mobil: 070-528 30 28 

f : Vi kämpar för livet1 
&ameancerfortdens Vänföretag 2017 

file:///C:/Users/careri3/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/59245ADCBAST AD-ADM. .. 2017-05-23 
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[fi]_-, BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Ansökan om planbesked 

I Fastighetsfö,teckning 
Banken 1 

Fastigheten/Fastigheternas adress 
Köpmansgatan 15 

Fastighetsägares namn och adress och organisationsnummer (om annat än sökanden) 

Organisationsnummer /Personnummer 
969695-4.255 -
Sökanden 
Fastighets HB Aron 

Adress 
Box 1159, 262 22 Ängelholm 

Telefon 
0431-4 1511 9 

Epost 
tnulin@backahill.se 

Faktureringsadress 

Kund-Id BAC 0176, 106 42 Stockholm 

1 (2) 

120112\c:\users\rarerl3\desklop\brcvpappcr somhällsbyggnad.doc\c 
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2 (2) 

Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 

Ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan med bostäder 
ovanpå och källarparkering undertill. 

Vi vill tillgodose en efterfrågan på centralt belägna hyresbostäder och samtidigt 
stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. 
Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och 
grönt, butikslokaler och cafe med uteservering. 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommunfaststälfd'taxa. 

Dag Thulin 

Namnförtydligande 

170215\c;\uscrs\c:ircriJ\dtsktop\b{t?\'P.liJp~r s:imh:ill;byggnad.doc\c 
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Datum: 2017-06-21 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000719/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun – Planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd får hållas. 
 
Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att mar-
ken ska bli lättare att nyttja och på så sätt mer attraktiv för verksamheter som kan befolka 
platsen under stora delar av dygnet behöver detaljplanen ses över avseende prickmark och u-
område.    
 
Bakgrund 
Planområdet ligger vid Båstads entré och avgränsas av Inre kustvägen, Hallandsvägen och 
järnvägen. 
 

 
Planområdets läge 

 
Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. När detalj-
planen togs fram var det under tidspress på grund av vägdragning mm till det nya stationslä-
get. Därför gjordes inte någon djupare utredning av befintliga ledningars exakta läge utan istäl-
let lades ett brett u-område ut. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt mer at-
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traktiv för verksamheter som kan befolka platsen under stora delar av dygnet behöver detalj-
planen ses över avseende prickmark och u-område. 
 

 
Gällande detaljplan 

 

Aktuellt 
Kommunens ambitioner är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som 
befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entré 
till tätorten. Området begränsas dock kraftigt av prickmark och ett brett u-område. 
 
Ett genomförande skapar ny exploaterbar verksamhetsmark närmare än 300 m från kollektiv-
trafik och planen ges därför prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista i enlighet med 
kommunstyrelsens planprioritering. Då detaljplanen inte omfattar allmän platsmark eller på 
något annat sätt utgör ett stort allmänt intresse bör planen kunna handläggas med förenklat 
standardförfarande och då kunna antas under våren 2018. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett genomförande av detaljplanen innebär möjlighet att bättre nyttja planområdet bland annat 
för besöksintensiv verksamhet. En sådan verksamhet kan befolka platsen under en stor del av 
dygnet och kan komplettera utbudet på Entré Båstad. 
 

Verksamhet 
Planarbetet inordnas i planavdelningens prioriteringslista. 
 

Ekonomi 
Kostnaden för planläggningen läggs på markpriset vid försäljning. 
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Miljökonsekvensanalys 
Planen bedöms inte medföra betydande miljökonsekvenser då området redan idag är planlagt 
och nu aktuell planändring endast medför mindre justeringar.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
Per Selldén, exploateringsingenjör 
 
Samråd har skett med: 
Planchef, exploateringsingenjör 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170814\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 
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Datum: 2017-08-14 Till: KSAU 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001259/2016 – 315 
 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet – Beslut 
om granskning 
 
 
Förslag till beslut 
 
Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns för granskning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken-
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark 
- ”P-plats” till kvartersmark för parkering. Då detaljplanen enbart reglerar huvudmannaskapet 
prövades ett så kallat begränsat standardförfarande under samrådet enligt PBL 2010:900. För 
att kunna använda det begränsade standardförfarandet behöver samrådskretsen godkänna 
planförslaget under samrådet. Eftersom alla i samrådskretsen inte har godkänt planförslaget 
måste planförfarandet övergå till standardförfarande vilket innebär att planförslaget skickas ut 
på en ny remissrunda (granskning) innan detaljplanen tas upp för beslut om antagande.  
 

Bakgrund 
Detaljplanen för Trollbäckenområdet (1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkerings-
platser inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 
109:576. Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p-
platser planlagts som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän plats-
mark för parkering till en privat aktör behöver detaljplanen ändras till kvartersmark inom 
denna del.  
 

Aktuellt 
Detaljplaneförslaget var utsänd för samråd under tiden 2017-04-21 till 2017-06-20. Då plan-
förslaget bara syftar till att ändra allmän platsmark till kvartersmark prövades ett begränsat 
standardförfarande under samrådet enligt PBL 2010:900. För att kunna använda det begrän-
sade standardförfarandet behöver samtliga i sakägarkretsen godkänna planförslaget under 
samrådet men då synpunkter har kommit in från sakägare behöver planförfarandet övergå till 
standardförfarande istället där nästa steg är granskningen. Inkomna yttranden har sammanfat-
tats och kommenterats i samrådsredogörelsen (bilaga 3). 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle  
Parkeringsplatserna är till för boende inom Båstad 109:576 och det finns inget allmänt intresse 
av 12 p-platser i denna del. Kommunen slipper dessutom driften när marken övergår från 
allmän platsmark till kvartersmark och en egen fastighet bildas för området.  
 

Ekonomi 
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Ändringen från allmän platsmark till kvartersmark är postivt för kommunens ekonomi då 
kommunen slipper driften av marken.  
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plankarta 2017-08-14 
2. Planbeskrivning 2017-08-14 
3. Samrådsredogörelse 2017-08-14 

 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef 
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Grundkartan är upprättad i oktober 2008 på grundval av 
Båstads kommuns primärkarta. Kartan är aktualiserad och upphämtad 
på nytt ur Båstads kommuns databas i april 2017. 
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i april 2017. 
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30 
Koordinatsystem i höjd: RH2000 

Stina Andersson, Tekniska kontoret, Ängelholms kommun 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet. 

Gränser --·- Planområdesgräns 

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 
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Prickmark - marken fär inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § 
punkt 1 eller 16 § punkt 1) 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 är från den dag detaljplanen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §) 

Till planen hör: 
D Planprogram ~ Fastighetsförteckning 
~ Plan- och genomförandebeskrivning ~ Samrådsredogörelse 
D lllustrationskarta D Granskningsutlätande 
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GRANSKNINGSHANDLING 2017-08-14 
Detaljplan för 

del av Båstad 109:2 
Parkering Trollbäcken 
Båstads kommun, Skåne län 

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 

Beslutsdatum 
Antagande 

Laga kraft 

Instans 
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Detaljplan för 

del av Båstad 109:2 
Parkering Trollbäckenområdet
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Granskningshandling 2017-08-14 B16-1137
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B16-1137

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2017-08-14
• Planbeskrivning, 2017-08-14 (denna handling)
• Samrådsredogörelse, 2017-08-14
• Fastighetsförteckning, 2017-04-18
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2017-04
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLANEN 
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i södra delen av Båstads tätort ca 500 meter från Båstads centrum. Området 
omfattar del av fastigheten Båstad 109:2 och är ca 370 m2 stort. Marken är avsedd för parkering men  
består i dagsläget av en grusad yta där byggbaracker placerats för den pågående byggnationen av 
Trollbäckenområdet. Området avgränsas i öster av Vångavägen och i väster av Aromavägen. I norr 
avgränsas området av vändplatsen i slutet på Aromavägen och i söder av befintlig bostadsfastighet. 
 

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken-
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark - ”P-
plats” till kvartersmark för parkering. 

Planområdet ligger i södra delen av Båstads tätort och är cirka 370 m2 stort.

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

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun.
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Detaljplanen för Trollbäckenområdet (DP 1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkeringsplatser 
inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 109:576. 
Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p-platser planlagts 
som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän platsmark till en privat aktör 
behöver detaljplanen ändras i denna del. Ett annat alternativ hade varit att placera parkeringsplat-
serna inom mark som redan är planlagd som kvartersmark men detta kommer då ske på bekostnad 
av utemiljöer för de boende. Det bästa alternativet är därför att korrigera planen så att bättre utemil-
jöer skapas för de boende. 

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäcken-
området genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark - ”P-
plats” till kvartersmark för parkering.

Då detaljplanen enbart reglerar huvudmannaskapet prövades ett så kallat begränsat standard-
förfarande under samrådet. För att kunna använda det begränsade standardförfarandet behöver 
samrådskretsen godkänna planförslaget under samrådet. Eftersom alla i samrådskretsen inte har 
godkänt planförslaget kommer planförfarandet övergå till standardförfarande vilket innebär att 
planförslaget skickas ut på en ny remissrunda (granskning) innan detaljplanen tas upp för beslut om 
antagande. 

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE
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Planbesked för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet beviljades av Kommunstyrelsen 
2016-11-09 § 209. 

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

Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

 5.   TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Gällande detaljplan med aktuellt planområde inom rödstreckad linje 

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1645 
som vann laga kraft 2012-06-07. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. Gällande bestäm-
melser för aktuellt planområde är allmän plats-
mark - ”P-plats” med egenskapsbestämmelsen 
”avskärmning” - avskärmande häckplantering 
eller plank skall finnas mot söder. Parkerings-
platserna är till för de boende inom Trollbäck-
enområdet och borde därför varit planlagda 
som kvartersmark istället för allmän platsmark. 
Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän 
platsmark för parkering till en privat aktör be-
höver detaljplanen ändras i denna del. 

Kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i ”Båstad-Norrvikens trädgårdar” i länsstyrelsens ”Kulturmiljöprogram” som ut-
pekats bland ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne”. Hur avgränsningen gjorts redovisas inte när-
mare. Enligt Kulturmiljöprogrammet är det kulturhistoriska intresset knutet till stadsplan, bebyg-
gelsemönster och byggnaders utformning. Planområdet ligger ca 500 meter från Båstads stadskärna 
som utgör fast fornlämning och riksintresse. ”Kulturskyddad bebyggelse saknas i området enligt 
länsstyrelsens planeringsunderlag. Mark utanför stadskärnan i det utpekade området kommenteras 
inte i programmet. Föreslagen förändring i planområdet kan därför inte anses strida mot kulturmil-
jöprogrammet.  

Miljöprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 anger Båstads miljömål. Planförslaget uppfyller de mil-
jömål som det påverkar.
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6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen. 

Riksintressen
Planområdet ingår i riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB), det rörliga frilufts-
livet enligt 4 kap 1, 2 §§ MB samt i riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 §§ MB. Planen bedöms 
inte påverka riksintressena då planområdet endast omfattar ett litet område planlagt för parkering 
och således saknar värde för riksintressena. 

Miljökvalitetsmål
Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhälls-
omställning 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 
Naturvårdsverket och definierat av Riksdagen.

Planförslaget bedöms inte påverka miljömålen negativt. Marken är redan planlagd för parkering och 
kommer även fortsättningsvis vara parkering med skillnaden att marken blir kvartersmark istället 
för allmän platsmark. Ett annat alternativ hade varit att placera parkeringsplatserna inom mark som 
redan är planlagd som kvartersmark, detta hade då skett på bekostnad av utemiljöer för de boende 
i Trollbäckenområdet. I det avseendet bidrar planen till att miljömålen påverkas positivt då större 
ytor blir tillgängliga för de boende och hantering av dagvatten etc. istället för att utgöras av parke-
ring. 

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet är att alla vattenförekomster 
ska uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det 
blir mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. 
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Vattentäkter
Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. Vatten-
skyddsföreskrifterna 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, anläggningsarbe-
ten och schaktning. 

Planområdet ligger inom primär skyddszon för nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten vid 
Idrottsplatsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle försla-
get vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för området.

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas av att denna plan genomförs. En stor del av skyddsområdet är redan exploaterat och det 
finns inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören an-
svarar för att söka de tillstånd som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om vat-
tenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för bl.a. 
hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanläggning-
ar, dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, anläggning av vattenuttag. Informa-
tion om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA. 

Planområde

Kartan visar vattentäkten för Idrottsplatsen med primär, sekundär och tertiär skyddszon
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Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv   
• Ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt.                                    
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar

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

Planområdet med byggbaracker till vänster och pågående byggnation av Trollbäckenområdet till höger

Bebyggelse
Bostäder 
I området runt planområdet finns bostäder både i form av enbostadshus och flerbostadshus. De älds-
ta husen är uppförda i början av 1900-talet men de flesta har uppförts under 1990-talet. Byggnatio-
nen av Trollbäckenområdet öster om planområdet påbörjades 2016. 

Kommersiell, offentlig och social service
I Båstads centrum ca 500 meter norr om planområdet finns service i form av affärer, skola, bibliotek, 
polis, post mm. Förskolor finns i direkt anslutning till planområdet.  

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Innan detaljplan 1645 upprättades har planområdet bestått av gatumark och natur. I samband med 
byggnationen av Trollbäcken har marken grusats och använts för placering av byggbaracker. 

Allmän plats
Gällande detaljplan (1645) anger planområdet som allmän plats - ”p-plats”. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Planom-
rådet ligger dock inom primär skyddszon för vattentäkten vid Idrottsplatsen vilket medför restrik-
tioner bland annat gällande infiltration av dagvatten.

Geotekniska förhållanden
Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) föreligger låg radonhalt för planområdet (<6 Bq/kg). 

Jordartskartan visar att marken består av postglacial sand. 

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.
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Gator och trafik
Planområdet angörs från Aromavägen via Lyavägen.

Parkering
Hela planområdet är planlagt för parkering. Ytan rymmer ca 12 p-platser. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Vångavägen öster om planområdet.

Teknisk anläggning
El, telefoni och internet
I omgivande gator finns kablar för el, telefoni och internet. 

Brandvattenförsörjning
Det finns två brandposter söder om planområdet, en längs med Aromavägen samt en längs med 
Vångavägen.  

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Vatten- och avloppsledningar finns längs med Aromavägen och Vångavägen utanför planområdet. 

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer.
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8. PLANFÖRSLAG
Utgångspunkter
Detaljplanen för Trollbäckenområdet (DP 1645) vann laga kraft 2012-06-07 varpå bygglov söktes 
2016-05-30. I bygglovsprocessen uppdagades att det inte fanns tillräckligt många parkeringsplatser 
inom kvartersmark för att tillgodose behovet för den ansökta bebyggelsen inom Båstad 109:576. 
Antalet parkeringsplatser är tillräckligt i detaljplan 1645 men av misstag har 12 p-platser planlagts 
som allmän platsmark. Eftersom det inte är möjligt att upplåta allmän platsmark till en privat aktör 
behöver detaljplanen ändras i denna del. Ett annat alternativ hade varit att placera parkeringsplat-
serna inom mark som redan är planlagd som kvartersmark men detta kommer då ske på bekostnad 
av utemiljöer för de boende. Det bästa alternativet är därför att korrigera planen från allmän plats-
mark till kvartersmark. 

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Området planläggs för parkeringsändamål inom kvartersmark. Rent fysiskt innebär detta ingen skill-
nad mot vad nuvarande detaljplan tillåter men övergången från allmän platsmark till kvartersmark 
innebär att parkeringsplatserna bara kommer vara till för de boende i flerbostadshusen inom Troll-
bäckenområdet. 

Allmän plats
Planförslaget innehåller ingen allmän plats.

Geotekniska förhållanden
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består marken av postglacial sand. 

Gator och trafik
Planförslaget har ingen påverkan på befintliga gator eller trafik i förhållande till gällande detaljplans 
påverkan. 

Parkering
Precis som i gällande detaljplan medför detta planförslag att marken kommer användas för parke-
ringsändamål med plats för ca 12 bilar. Skillnaden består i att allmän platsmark ersätts av kvarters-
mark. 

Utformning
Parkeringsplatserna ska utformas som markparkeringar. Området är litet och placerat i direkt an-
slutning till en befintlig vändplats varpå bedömningen görs att det inte är lämpligt att uppföra gara-
gebyggnader inom området då detta skulle hindra sikten från vändplatsen. 

I gällande detaljplan finns bestämmelse om avskärmning med häckplantering eller plank. Syftet med 
bestämmelsen är att fastigheten i söder inte ska påverkas av störningar från parkeringen, exempelvis 
från ljuskäglor. Egenskapsbestämmelsen ”avskärmning” är dock inte möjlig att använda enligt Bo-
verkets författningssamling (BFS 2014:5) varpå bestämmelsen ersätts med ”n” - Avskärmande häck-
plantering eller plank skall finnas mot söder. 
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Yta mellan planerad parkering och fastigheten i söder för avskärming i form av plank eller vegetation

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Dagvatten
Då planområdet ligger inom ett vattenskyddsområde får dagvatten från parkeringen ej infiltreras i 
marken utan ska avledas. Parkeringen ska vara utformad så att eventuellt läckage från parkeringsy-
tor och släckvatten inte når markområdet utan tas omhand av dagvattensystemet. 

9. KONSEKVENSER
Innan detaljplan 1645 upprättades bestod marken av en gräsyta och asfalt så behovet av parkerings-
platserna uppstod först i samband med upprättandet av detaljplan 1645. Av misstag planlades dock 
12 av dessa p-platser som allmän platsmark så planens syfte är därför att rätta till detta och plan-
lägga marken som kvartersmark istället. Detaljplanen kommer därmed inte medföra några fysiska 
konskevenser i förhållande till vad gällande detaljplan (1645) tillåter. 
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10. GENOMFÖRANDE
Här redovisas de organisatoriska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett 
samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Granskning genomförs under 
september 2017. Antagande bedöms kunna ske under vintern 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planen innebär att en del av Båstad 109:2 (planområdet) kommer avstyckas och säljas till Riksbyg-
gen ekonomisk förening. Avsikten är att överföra området till fastigheten Båstad 109:576 vilket sker 
genom fastighetsreglering. 

Gemensamhetsanläggning
Det är möjligt att bilda en gemensamhetsanläggning för parkering då huvudmannaskapet ändras till 
enskilt. Bildandet av gemensamhetsanläggningen kan medföra kostnader för den enskilda fastig-
hetsägaren. Gemensamhetsanläggning bildas efter ansökan om anläggningsförrättning till Lantmä-
teriet. 

Ekonomiska frågor
Upprättandet av detaljplanen bekostas av Riksbyggen ekonomisk förening. Någon planavgift kom-
mer därmed inte tas ut i samband med bygglov inom detaljplaneområdet. 

Ett separat köpeavtal har upprättats mellan kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening gäl-
lande markförsäljningen. 

Riksbyggen ekonomisk förening ansöker om och bekostar fastighetsregleringen samt bildandet av 
gemensamhetsanläggningen. 
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11. FORTSATT ARBETE
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande. Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande. Små ändringar kan göras i planförslaget ifall det behövs och 
därefter lämnas förslaget till politikerna för antagande. De som har lämnat synpunkter på planförsla-
get under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet.  

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Mårten Nilsson, exploateringsingenjör (till samrådet)
• Per Selldén, exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson
Planarkitekt
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Detaljplan för  

del av Båstad 109:2 
Parkering Trollbäckenområdet 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

Samrådsredogörelse  
 

Detaljplaneförslaget för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet har 
varit utsänt för samråd under tiden 2017-04-21 till 2017-06-20 för att ge sakägare, 
boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har 
tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads kommun. Planen handläggs med 
begränsat standardförfarande. För att kunna använda det begränsade 
standardförfarandet behöver samrådskretsen godkänna planförslaget under 
samrådet. Eftersom alla i samrådskretsen inte har godkänt planförslaget kommer 
planförfarandet övergå till standardförfarande.  

I denna samrådsredogörelse sammanfattas och kommenteras de yttranden som har 
lämnats in från remissinstanser, sakägare och övriga privatpersoner.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen 

Båstadhem 

Riksbyggen 

Skanova 

Södra Hallands Kraft 

Ägaren till Riddarsporren 2 

 

Synpunkter från myndigheter 
Lantmäterimyndigheten har granskat planförslaget gällande genomförandefrågor. 
De anser att planen bör nämna att det är möjligt att bilda en 
gemensamhetsanläggning för parkering inom planområdet när huvudmannaskapet 
ändras till enskilt. Det bör då också nämnas att bildande av 
gemensamhetsanläggning kan medföra kostnader för den enskilda fastighetsägaren. 
Gemensamhetanläggning bildas efter ansökan om anläggningsförrättning till 
Lantmäteriet.  
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Sammanfattningsvis ser Lantmäterimyndigheten ett stort värde i att 
genomförandefrågorna redovisas på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att 
berörda fastighetsägare förstår vilka åtgärder (lantmäterihandlingar mm) som 
kommer att bli nödvändiga och vem som kommer stå för olika slag av kostnader. 
Arbetsprocessen blir inte rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut 
dessa uppgifter under planprocessen. Följden blir då istället att dessa uppgifter 
måste behandlas på nytt i efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till 
längre genomförandetider.  

Kommentar: I det här fallet finns det bara en berörd fastighetsägare med vilken 
kommunen redan har upprättat ett köpeavtal. I nämnda avtal behandlas bland annat 
lantmäteriförrättningar och kostnadsfördelning. För tydlighetens skull justeras dock 
planhandlingarna enligt Lantmäterimyndighetens synpunkt.  

 

NSR har inget att erinra mot planförslaget men vill informera om ett par punkter. 
Parkeringen ska inte blockera/försvåra vägen för renhållningsfordon. 
Framkomligheten och sikten ska vara god, växtlighet är ett vanligt problem. 
Slutligen hänvisar NSR till en bilaga med det viktigaste att säkerställa i gällande 
renhållningsordning.  

Kommentar: Synpunkten noteras.  

 

NSVA lämnar följande synpunkter på planförslaget. 

Vattenskyddsområde 

På sidan 12 i planbeskrivningen står det under rubriken ”Vattenområden” att det 
inte finns något vattenområde inom planområdet. Detta stämmer inte då planområ-
det ligger inom ett vattenskyddsområde.  

 

Dagvatten 

Dagvattnet från parkeringen får ej infiltrera med tanke på att området är en del av 
ett vattenskyddsområde. Dagvatten ska avledas via dagvattenledningssystemet. 
Under rubriken ”Dagvatten” på sidan 15 står det att dagvatten är behandlat i detalj-
plan 1645 utan vidare förtydligande. NSVA anser att ett förtydligande borde finnas 
även i det nya planförslaget så det framkommer att dagvatten från parkeringen ska 
avledas och inte infiltreras i marken eftersom planområdet ligger inom vatten-
skyddsområde. Det bör även stå att parkeringen ska vara utformad så att eventuellt 
läckage från parkeringsytor och släckvatten inte når markområdet utan tas omhand 
av dagvattensystemet.  

 

Skyddsavstånd 

Utmed östra sidan om planområdet går en vattenledning som har ett skyddsavstånd 
på 4 meter på varje sida om ledningen. Inom detta skyddsområde får inga byggna-
der uppföras och försiktighet ska iakttas vid arbete inom skyddsavståndet. Hela 
planområdet är idag prickmark vilket är bra sett utifrån skyddsavståndet. NSVA 
anser att planen antingen kan behålla prickmarken eller upprätta ett u-område 
längs planens östra gräns.  
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Kommentar: Planbeskrivningen justeras gällande vattenskyddsområde och 
dagvatten. När det gäller skyddsområdet i öster så har kommunen valt att inte lägga 
in något u-område då det i gällande detaljplan inte finns något u-område för den del 
av skyddsområdet som fortsätter inom kvartersmark söderut. Då planförslaget enbart 
berör parkeringen blir det inte konsekvent att lägga u-område i denna detaljplan utan 
att ändra gällande detaljplan. Därför väljer kommunen att enbart reglera 
skyddsområdet med prickmark i detta planförslag.  

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren till Malen 1:170 anser att detaljplan fanns när Riksbyggen förvärvade 
området och att Riksbyggen därför ska agera inom ramen för detaljplanen. Om 
oklarheter fanns redan i bygglovsprocessen skulle dessa varit utredda innan bygglov 
beviljades. Riksbyggen planerar en andra etapp på Trollbäcken och då gäller det att 
nya oklarheter ej finns när arbetet ska startas.  

Fastighetsägaren tycker att Riksbyggen ska hålla sig inom de bestämmelser som 
gällande detaljplan anger och önskar veta vilka paragrafer kommunen använder för 
beslutet att ändra detta. Fastighetsägaren vill även veta vart man ska vända vid 
eventuella överklaganden.  

Slutligen anser fastighetsägaren att om felaktiga beslut har tagits gällande aktuell 
parkering så ska detta rättas till inom det område som förvärvats av Riksbyggen och 
inte genom att använda allmän mark till parkering. 

Kommentar: Det stämmer att detaljplanen redan fanns när Riksbyggen förvärvade 
området. Vilken aktör som bebygger området har dock mindre betydelse då 
detaljplanens avsikt var att aktuellt planområde var avsett för parkering till den 
byggnation som möjliggörs genom detaljplanen. Av misstag planlades marken som 
allmän platsmark och inte kvartersmark vilket nu avses rättas till.  

I plan- och bygglagen (2010:900) anges i 1 kap. 2 § att det är en kommunal 
angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag. 
Planbesked beviljades av Kommunstyrelsen 2016-11-09.  

Då alla i sakägarkretsen inte har godkänt samrådsförslaget kommer planprocesen 
övergå till standardförfarande, detta innebär att planförslaget kommer gå ut på 
granskning innan det tas upp för beslut om antagande. Efter kommunen har antagit 
detaljplanen skickas en besvärshänvisning bl.a. till de sakägare som inte har fått sina 
synpunkter tillgodosedda. I besvärshänvisningen förklaras hur man går tillväga om 
man vill överklaga detaljplanen.  

 

Ägarna till Malen 1:172 tycker det är fel att ändra allmän platsmark till 
kvartersmark då ändringen inte medför någon bostadsbyggnation. Tidigare var 
området ett litet grönområde och parkeringsplatser mot Fontänhuset vilket 
fastighetsägarna anser att det ska förbli. Fastighetsägarna tycker det är fel att sälja 
marken till en utomstående aktör bara för att de inte anser sig ha tillräckligt mycket 
mark, det finns gott om mark inom det område som har förvärvats för massor med 
parkeringsmöjligheter. Fastighetsägarna tycker att Riksbyggen bara gör detta för att 
få mer grönområde på den egna marken på bekostnad av kommuninvånarna.  
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Fastighetsägarna hänvisar till att planförslaget anger att föreslagna förändringar 
inte ska medföra några fysiska förändringar, om så är fallet ska det vara en allmän 
parkering med möjlighet för alla kommuninvånare att parkera där.  

Mär byggbodarna sattes upp villkorades i bygglovet att marken skulle återställas till 
befintligt skick, ett litet grönområde med fruktträd och parkeringsplatser, 
fastighetsägarna anser att detta ska följas.  

Utanför planområdet hänvisar fastighetsägarna till att kommunen har låtit 
Båstadhem ta en del av Vångavägen i anspråk för besöksparkering vilket medför att 
det saknas ännu fler parkeringsmöjligheter i området, kommunen ska därför behålla 
området där byggbodarna är placerade nu för att täcka upp med allmänna 
parkeringsplatser. Om inte bör kommunen samtidigt se till att det blir nya allmänna 
parkeringsplatser någon annanstans i området.  

Avslutningsvis tycker fastighetsägarna inte att det är lämpligt med 
parkeringsplatser drygt 5 meter från deras sovrumsbalkong.  

Kommentar: Inom Riksbyggens område finns mark som kan användas för parkering 
men på bekostnad av utemiljöer för de boende. Då avsikten med gällande detaljplan 
var att aktuellt planområde skulle vara parkering för boende och besökare finns det 
ingen anledning att minska utemiljöerna för de boende. Av misstag planlades marken 
som allmän platsmark och inte kvartersmark vilket nu avses rättas till.  

Kommunen har sett över parkeringsmöjligheterna i området och anser det finnas 
tillräckligt många parkeringar inom allmän platsmark. De som är besökare till de 
olika bostäderna och verksamheterna i området ska också kunna parkera inom 
kvartersmark, vilket bl.a. denna detaljplan syftar till att möjliggöra. Skillnaden blir att 
kommunen slipper driften av marken vilket är positivt sett till kommunens ekonomi då 
marken ändå bara kommer användas av boende och besökare till flerbostadshusen.  

Att detaljplanen inte kommer innebära några fysiska förändringar innebär i 
förhållande till vad gällande detaljplan tillåter. Även om marken har bestått av en 
gräsyta med fruktträd tidigare så tillåter gällande detaljplan parkering inom området. 
På samma sätt innebär det tidbegränsade bygglovet för byggbodarna att marken ska 
återställas till vad detaljplanen tillåter oavsett hur det har sett ut på platsen tidigare.  

Lämpligheten med parkeringsplatser inom planområdet har redan prövats i 
detaljplan 1645 som vann laga kraft 2012-06-07. Marken kommer alltså bestå av 
parkering oavsett om det är kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Då 
parkeringsplatserna redan var avsedda för boende och besökare till flerbostadshusen 
när detaljplan 1645 gjordes anser kommunen det vara rimligt att de står för driften av 
området också.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planhandlingarna förtydligar att det är möjligt att bilda 

gemensamhetsanläggning inom planområdet. 
• Planbeskrivningen justeras gällande vattenskyddsområde och dagvatten.  
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Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Granskningsutlåtandet skickas med. 
På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att antas och 
de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och utlåtandet: 

• Lantmäterimyndigheten 
• NSR 
• NSVA 
• Ägaren till Malen 1:170 
• Ägarna till Malen 1:172 

Underrättelse efter antagandet samt besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner som 
berörs, samt de personer och organisationer som har rätt att överklaga planen. 
Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga.  

Utifrån vad vi vet nu kommer följande att få underrättelsen och besvärshänvis-
ningen: 

• Länsstyrelsen 
• Ägaren till Malen 1:170 
• Ägarna till Malen 1:172 
 

 

Båstad 2017-08-14 

 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 
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Datum: 2017-07-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sofia Boivie 

Dnr: KS 001286/2002 – 261 
 
 

Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring avseende fastigheten 
Citadellet 1 (PostNords lokaler) 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av PostNords hyreskontrakt godkänns. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att underteckna 
föreliggande hyreskontrakt.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en uppsägning för villkorsändring angående lokaler på Citadellet 1 
med adress Vångavägen 4 se bilaga 1. Ändringarna i avtalet är att PostNord vill förkorta 
förlängningstiden av kontraktet till ett år istället för tre år samt att hyran ska betalas 
månadsvis istället för kvartalsvis.    
 
 
 
Teknik och service 
Sofia Boivie, Fastighetsstrateg 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Sofia Boivie, Elisabet Edner 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring 
Bilaga 2. Förslag till tilläggskontrakt med förändrade hyresvillkor    
 
Samråd har skett med: 
Elisabet Edner 
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Båstad Kommun 

269 80 Båstad 

Bl-0 TADS KOM IVi iN 
Kommunstyralsen 

2017 -06- 3 0 ~ 
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Fastigheten Citadellet 1, Vångavägen 4, Båstad 
Uppsägning av hyreskontrakt 

På uppdrag av PostNord Sverige AB får vi härigenom säga upp mellanvarande 
hyreskontrakt i ovan angivna fastighet till upphörande vid avtalstidens utgång . 

Uppsägningen avser villkorsändring enligt bifogade tillägg till hyreskontraktet. 

Bakgrunden till uppsägningen är att PostNord genomgår en omfattande 
organisationsförändring som påverkar våra lokalförhyrningar. Vi har därför önskemål 
om att få flexibilitet i våra hyreskontrakt. 

Om Ni kan godkänna vårt förslag emotser vi båda exemplaren av tillägget åter 
undertecknade av Er. Vi kommer därefter att återsända Ert exemplar undertecknat 
även för hyresgästens del. 

Vi emotser Er bekräftelse på att denna uppsägning har tagits emot, vilket enklast 
sker genom att bifogade kopia av detta brev skrivs på av Er och därefter återsänds 
'ill oss. 

nligt ullmakt för 
ostN , d Sverige AB 

C nny~ nders n 
PostNorä Group A 
Real Estate 
105 00 Stockholm 

Tel: 010-436 38 26 
E-post : conny,andersson@postnord ,com 

postnord 

PostNord AB (publ) 
SE-10S 00 Stockholm 

T +46 10 436 00 00 

2017.06.28 
Sida 1/2 

Styrelsens säte 
Solna 

Org nr 
556771-2640 

postnord. com 
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TILLÄGG nr 4 
till 

Hyreskontrakt: 

Fastighet: 

Hyresvärd: 

Hyresgäst: 

Daterat 2004-05-18/05-24 med tillägg 1 - 3 

Del av Citadellet 1, Vångavägen Båstad 

Båstad Kommun 

PostNord Sverige AB (tidigare Posten Meddelande AB) 
org nr: 556711-5695 

Parterna har kommit överens om följande förändringar av hyreskontraktet att gälla fr.o.m. 
2018-04-01. 

Förlängningstid 1 år 

Parterna är överens om att hyreskontraktets villkor avseende indexklausul ska tillämpas trots att 
förlängningstiden understiger 3 år. 

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. 

I övrigt är villkoren i hyreskontraktet oförändrade. 

Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

2017-

För Båstad Kommun 

Hyresvärd 

2017-

För PostNord Sverige AB 

Thomas Forslund 
Hyresgäst 

/ It;! 
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Datum: : 2017-08-15. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 000362/2017 – 380 
 
 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat överlåtelseavtal. 
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen i uppdrag 

att underteckna bifogat överlåtelseavtal. 
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utbetala engångsersättning, enligt kommunstyrelsens 

beslut 2017-06-07 när bifogat överlåtelseavtal är behörigt undertecknat.   

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-06-07 fattade kommunstyrelsen beslut om att bevilja en engångsersättning om 250 tkr 
till Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening för att skapa förutsättningar för föreningen att överta 
badanläggningen (bilaga 1). Engångsersättningen finansieras enligt beslutet av de budgeterade 
medel som står till kommunstyrelsens förfogande. Vidare innehöll beslutet ett uppdrag åt för-
valtningen att ta fram erforderligt överlåtelseavtal, vilket nu är gjort och hanteras i detta 
ärende.  
 

Bakgrund 
Ärendet att överlåta badanläggningen i Segelstorp till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
hanterades ursprungligen i samma ärende (Dnr KS 000088/14-380)som hanterade överlåtan-
det av badanläggningen i Torekov till Torekovs Bad- och turistförening (vilket nu är helt avkla-
rat). Ärendet delades upp i två ärenden eftersom markägare/arrendefrågan i Segelstorp inte 
var utredd samtidigt som ”Torekovsärendet” ville fortskrida. Föreningen har nu kommit över-
ens med markägarna (Ängelsbäcks Bysamfällighet) gällande arrendet och markägarna har givit 
sitt skriftliga medgivande till att föreningen övertar kommunens nyttjanderätt till marken (Bi-
laga 2). 
 
Aktuellt 
Överlåtelseavtal (bilaga 3)är framtaget och avstämt med ordföranden i Ängelsbäcks-
Segelstorps Badförening och saknar endast kommunstyrelsens godkännande. När överlåtelse-
avtalet är behörigt undertecknat övergår ägandet av badanläggningen i sin helhet till Ängels-
bäcks-Segelstorps Badförening. 
 
Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Ängelsbäck-Segelstorps Badförening 
Ängelsbäcks Bysamfällighet 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
1. Protokollsutdrag från 2017-06-07 
2. Skriftligt medgivande från markägarna om arrendeavtal med Ängelsbäcks-Segelstorps 

Badförening 
3. Överlåtelseavtal  

 
Samråd har skett med: 
Ordföranden i Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 154  Dnr KS 000362/2017 - 380 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

 
Beskrivning av ärendet Ärendet att överlåta badanläggningen i Segelstorp till Ängelsbäck-Segelstorps 

Badförening (nedan kallad föreningen) hanterades ursprungligen i samma 
ärende (Dnr KS 000088/14-380)som hanterade överlåtandet av 
badanläggningen i Torekov till Torekovs Bad- och turistförening (bilaga 2). 
Ärendet delades upp i två ärenden eftersom markägare/arrendefrågan i 
Segelstorp inte var utredd samtidigt som ”Torekovsärendet” ville fortskrida. 
Föreningen har nu kommit överens med markägarna (Ängelsbäcks 
Bysamfällighet) gällande arrendet och markägarna har givit sitt skriftliga 
medgivande till att föreningen övertar kommunens nyttjanderätt till marken 
(Bilaga 1).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund, daterad 

2017-05-14. 
Bilaga 1. Skriftligt medgivande från Ängelsbäcks Bysamfällighet. 

 Bilaga 2. Tidigare handlingar i ursprungligt ärende. 
Skrivelse från ekonomichef Johan Lindén avseende finansiering, daterad 2017-
06-01.    

 
Förvaltningens förslag 1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 

Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 
 
3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande.  

 
Arbetsutskottets förslag 1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 

Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 
 
3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande.  
 

 4. Ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.      
 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Kommunen beviljar bidrag om 250 tkr till Ängelsbäck-Segelstorps 
Badförening som en engångsersättning för att skapa förutsättningar för 
föreningen att överta badanläggningen 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram erforderligt överlåtelseavtal. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 2 av 2 

 

 

 
3. Bidraget finansieras av de 2017 års budgeterade medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande.     

 
       

 
 

 

54

54



Sven Inge Granlund 
Båstads Kommun 

Ängelsbäck 170205 

Angående simskoleverksamheten i Ängelsbäck kommer Ängelsbäcks Bysamfällighet 
att ställa sig posit iva till en överlåtelse av bassängen från Båstads kommun till 
Ängelsbäck-Segelstorps Badförening . 

Detta under förutsättning att Ängelsbäck-Segelstorps Badförening och Båstads 
kommun fattar en skriftlig överenskommelse om villkoren för överlåtelse av 
bassängen från Båstads kommun till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening. 

Ängelsbäcks Bysamfällighet kommer också att upplåta nyttjanderätten för den mark 
som bassängen kräver och som Båstads kommun idag arrenderar av Ängelsbäcks 
Bysamfällighet. Vid upplåtelse till Ängelsbäck-Segelstorps Badförening upphör per 
automatik Båstads kommuns arrendeavtal för bassängen med Ängelsbäcks 
Bysamfällighet att gälla. 

Med begreppet "bassängen" i ovan stycke avses bassängen, tillhörande byggnader 
och utrustning." 

Ängelsbäcks Bysamfällighet 

.. /4./ .. k .... ~ ... ~ ... ~ .. _ 
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2017-08-10 
 

ÖVERLÅTELSEAVTAL 
avseende badanläggning på del av fastigheten Ängelsbäck S:1 

 
 

1.  Parter 
 
1.1 Båstads Kommun, 212000-0944, 269 80 Båstad, nedan kallad Kommunen, ägare 

till badanläggningen, nedan kallad Anläggningen  
 
1.2 Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening, 802427-8858, c/o Ingemar Jönsson, Södra 

Bäckahusvägen 31, 269 92 BÅSTAD, nedan kallad Föreningen 
 
1.3 Ovanstående parter har träffat följande avtal. 

 
2. Överlåtelse 
 
2.1 Kommunen överlåter härmed vederlagsfritt anläggningen. Med anläggningen av-

ses i sin helhet byggnaden innehållandes omklädningsrum, klubbstuga, toalett, för-
råds- och maskinrum, därtill bassäng, staket och tillhörande ledningar. Övriga be-
fintliga byggnader såsom liten kioskbyggnad, mm omfattas ej av denna överlåtelse 
då de redan är föreningens egendom.  

 
2.2 Äganderätten till Anläggningen övergår till Föreningen på dagen för båda parters 

undertecknande av detta avtal.  

 
3. Tillträdesdag 
 
3.1 Tillträde till Anläggningen äger rum den dag som anges i punkten 2.2. 

 
4. Byggnadens skick 
 
4.1 Anläggningen överlåts i befintligt skick. 

 
5.  Sakrättsligt skydd 
 
5.1 Parterna är medvetna om att Föreningen inte får sakrättsligt skydd enligt jorda- 

balken för sina förvärv enligt detta avtal.  

 
6. Kommunens förpliktelser avseende Anläggningen 
 
6.1 Parterna är överens om att Kommunen inte har några som helst förpliktelser eller 

åtaganden gentemot Föreningen avseende driften, framtida utveckling/avveckling 
av Anläggningen eller något annat förhållande som rör Anläggningen och därtill 
hörande byggnader. 
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 2 (2) 

7. Kostnader för anläggningen 
 
7.1 De kostnader som Kommunen har för anläggningen ska efter undertecknande av 

detta avtal falla på Föreningen. 
 
7.2 Föreningen skall teckna egna abonnemang och erlägga brukaravgifter för El och 

VA. 

 
9. Villkor för avtalets giltighet 
 
9.1 Kommunen ska enligt kommunsstyrelsens beslut, Dnr KS 000362/2017-380 till 

föreningen utbetala ett engångsbelopp om 250 tkr. Utbetalningen ska ske i direkt 
anslutning till detta avtals undertecknande varpå ingendera parten sedan har nå-
got anspråk på ersättning från den andra parten.  

 
10. Tvist 
 
10.1 Tvist med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning ska avgö- 
 ras i allmän domstol och av Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

 
Av detta överlåtelseavtal har två likalydande exemplar upprättats, varav Kommunen och Före-
ningen tagit var sitt. 

 
 
Båstad 2017-          Båstad 2017-        
 
Båstads kommun   Ängelsbäcks-Segelstorps Badförening 
 
 
 
 
Bo Wendt    Lars-Göran Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande   
 
 
 
 
Jan Bernhardsson 
T.f. kommunchef 
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l~il] BÅSTADS 
t~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05 -29 

Sida 

8 av 14 

9/:.STADS KOMM: :N 
Kommunstyrelsen 

VN §62 Dnr VN 000063/2017 - 700 

Planering för nytt gruppboende enligt LSS 

Beskrivning av ärendet Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende enligt LSS (lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) om 5-6 platser. Inom en 
femårsperiod har vi nu skrivna i kommunen fyra personer som anses vara i 
behov av gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har antagit ett hårdare 
regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla 
tillbaka på kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en 
ökad inflyttning till kommunen kan också ge fler personer med behov av 
gruppboende enligt LSS. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017, med tillhörande bilagor. 

Förvaltningens förslag 1. Redovisning av nytt gruppboende LSS godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 planera för nytt gruppboende LSS. 

Föredragande Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Yrkande Irene Ebbesson (S): 1. Det redovisade behovet av gruppboendeplatser 
enligt LSS godkänns. 2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja 
planeringen av nytt gruppboende enligt LSS. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Det redovisade behovet av grupp boendeplatser enligt LSS godkänns. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja planeringen av 
nytt gruppboende enligt LSS. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-08 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000063/2017-700 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Redovisning av behov av nytt gruppboende LSS 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Redovisning av nytt gruppboende LSS godkänns. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 planera för nytt gruppboende LSS. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Vård och omsorg ser ett ökat behov av ett nytt gruppboende LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade)om 5-6 platser. Inom en femårsperiod har vi nu skrivna i kommunen 
fyra personer som anses vara i behov av gruppboende plats, LSS. Försäkringskassan har anta
git ett hårdare regelverk för möjligheten till personlig assistans vilket genererar att falla till
baka på kommunerna. Beredningen av fler bostäder i kommunen och en ökad inflyttning till 
kommunen kan också ge fler personer med behov av gruppboende LSS. 

Bakgrund 
I dagsläget finns Aromagården i Båstad med fem gruppboende platser och Myllefallet i Förslöv 
med två gruppboendeplatser och tre som har personlig assistans. På Myllefallet finns det ett 
politiskt beslut på att de som bor där med personlig assistans ska få bo kvar (se bilaga) En möj
lighet att bygga ut Aromagården med en plats har varit uppe för diskussion men inte blivit av. 
Försäkringskassan blir också allt hårdare i sina bedömningar av beviljandet av personlig assi
stans vilket faller tillbaka på kommunens insatser. De som idag får avslag på personlig assi
stans och tidigare haft det beviljat, har oftast så stort omvårdnadsbehov att de inte kan bo själv 
i egen bostad med punkt insatser utan kräver personal dygnet runt för att uppnå goda lev
nadsvillkor. Generellt kan man se att Båstads kommun har få grupp boendeplatser LSS. 

Aktuellt 
Målet för personer med funktionshinder är att de skall ha möjlighet att leva och bo så likt 
andra människor som möjligt, det vill säga i en fullvärdig bostad som är den enskildes privata 
och permeneta hem och som inte har en institutionell prägel. De som omfattas av LSS och har 
behov av gruppboende plats enligt bedömning skall den enskilde tillförsäkras goda levnads
villkor (se bilaga Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS). 
I dagsläget finns ingen ledig grupp boendeplats, LSS. Inom en femårsperiod finns det fyra per
soner som kan vara av behov av bostad med särskild service för vuxna, LSS. Boendet bör ut
formas så att det passar in i det ordinära bostadsbeståndet i en miljö som ger förutsättningar 
för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet, förslagsvis Båstad. Förvaltningen kommer att ta 
fram ett ramprogram för gruppboende LSS innan igångsättning av projektering av ny gruppbo
stad LSS. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett 
gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka de lokala ambitionerna är. 
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Verksamhet 
Det övergripande målet är att den enskilde skall kunna leva som andra, trots sitt 
funktionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att jämförelser måste göras med villkor som gäller 
för jämnåriga som inte har funktionshinder. Den enskilde skall kunna skapa sig ett värdigt liv, 
så likt andra människors liv som möjligt i gemenskap med andra. 

Ekonomi 
Ha en planering inom en 5-års period i vård och omsorgs kommande budget för ett 
gruppboende LSS, både vad det gäller investering och drift av 5-6 plater. Att inte ha en 
planering kan innebära dyrare lösningar som att bemanna upp med personal dygnet runt i 
väntan på ledig plats eller köpa plats av annan verkställare än egna kommunen. 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 

Sas 

Beslutet ska expedieras till: 
Vård- och omsorgschefen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Myllefallet i Förslöv Dnr: VN 000049 /2016-700 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
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f-, 1.J BÅSTADS 
l~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-09-05 9 av 13 

YN§83 Dnr VN 000049 /2016 · 700 

Myllefallet i Förslöv 

Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 13 juni 2016 att beslutet från den 
11 april 2016, § 33, om att återställa Myllefallet till gruppbostad ska vara 
vilande tills vidare för de tre personer som bor på Myllefallet med personlig 
assistans. Förvaltningen fick i uppdrag att presentera alternativa lösningar för 
dessa tre personer. Förvaltningen föreslår att återställa Myllefallet till grupp
bostad succesivt genom att vid förändrade förhållanden för vård- och 
omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet till gruppbostad. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från enhetschef Johannes Häll och tf. vård- och omsorgschef 
Margaretha Hammarberg, daterad den 29 augusti 2016. 

Föredragande Tf. vård- och omsorgschef Margaretha Hammarberg föredrar ärendet. 

Yrkande Sonia Larsson (C) och Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Notering Ulf Jiewertz (M) och Tony Ivarsson (M) föreslår följande tillägg som en 
anteckning till protokollet: De tre personer som idag har personlig assistent 
och som bott på Myllefallet under många år ska garanteras fortsatt boende på 
samma premisser som nu gäller. 

Proposition Ordföranden finner att nämnden bifallit liggande förslag, med Ulfs och Tonys 
tillägg som en protokollsanteckning. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

Protokollsanteckning 

1. Myllefallet återställs till gruppbostad successivt genom att vid förändrade 
förhållanden för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet 
till gruppbostad. 

De tre personer som idag har personlig assistent och som bott på Myllefallet 
under många år ska garai1teras fortsatt boende på samma premisser som nu 
gäller. 

ustera ndes si naturer Utdra sbes rkande 
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[.i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2016-08-29 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Johannes Häll och Margaretha Hammarberg 

Dnr: VN 000049 /2016-700 

Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Myllefallet i Förslöv 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-06-13 att beslutet från 11 april 2016 § 33 om att 
återställa Myllefallet till gruppbostad skall vara vilande tillsvidare för de tre personer som bor 
på Myllefallet med personlig assistans. Förvaltningen fick i uppdrag att presentera alternativa 
lösningar för dessa tre personer. 
Förvaltningen föreslår att återställa Myllefallet till gruppbostad succesivt genom att vid för
ändrade förhållanden för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet till grupp
bostad. 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-04-11 att verksamheten på Myllefallet skulle gö
ras om till gruppbostad. Detta beslut kommunicerades med förvaltarna till de vård- och om
sorgstagare som bor på Myllefallet genom personliga möten. Vid dessa möten framförde för
valtningen att Myllefallet ska bli en gruppbostad och att vård- och omsorgstagarna som bor där 
idag kan välja att ansöka om, och få beviljat en gruppbostadsplats på Myllefallet. Det skulle 
innebära att vård- och omsorgstagarna kan bo kvar med personalstöd dygnet runt men utan 
personlig assistans. Förvaltningen har även i den fortsatta dialog som förts via telefon framfört 
att förvaltningen skulle vara behjälpliga med att finna en annan lägenhet ifall de inte vill bo på 
en gruppbostad utan ha kvar sin personliga assistans. 
2016-06-01 startade förvaltningen upp Myllefallet som en gruppbostad med de två lägenheter 
som sedan tidigare har stått tomma en längre tid. 

Aktuellt 
2016-06-13 beslutade nämnden att: 
1. Inriktnlngsbeslutet från den 11 april 2016, § 33, gällande de tre personer på Myllefallet med 
personlig assistans förklaras vilande tills vidare. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på alternativa lösningar för dessa tre personer 
på Myllefallet, senast i september 2016 

Detta beslut har sedan kommunicerats med förvaltarna genom telefonsamtal, förvaltarna har 
då återigen framfört sina ståndpunkter som är att deras vård- och omsorgstagare vill bo kvar 
på Myllefallet med personlig assistans. 

Övervägande/framtid 
Den alternativa lösning som förvaltningen kan se utöver att finna nya lägenheter eller låta dem 
bo kvar genom att bevilja gruppbostad, är alt återställa Myllefallet till gruppbostad succesivt 
genom att vid förändrade förhållande för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för 
lägenhet till gruppbostad. Förändrade förhållande kant.ex vara att försäkringskassan ändrar 
sitt beslut om personlig assistans eller att vård- och omsorgstagarna väljer att.flytta. Delta 
kommer att påverka LSS utjämningssystemet. 

62

62



Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Myllefallet återställs till gruppbostad succeslvt genom att vid förändrade 
förhållanden för vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet 
till gruppbostad. 

Båstad enligt ovan 

Johannes Häll 
Enhetschef 

Margaretha Hammarberg 
TfVård- och omsorgschef 

2 (2) 

63

63



BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård & omsorg 

Bilaga till tjänsteskrivelse gruppbostad enligt LSS. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

Vad är en gruppbostad? 

1 (1) 

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och om
vårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbo
staden skall det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de bo
endes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionshinder som 
inte klarar eget eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet 
och skapa ett eget hem. 

Gruppbostaden beskrivs i lagens förarbeten som ett litet antal lägenheter som är grupperade 
kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. 

Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Enligt Socialstyrelsens mening bör det i regel 
endast vara tre till fem personer som bor i bostaden. Ytterligare någon boende bör kunna accep
teras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäk
ras goda levnadsvillkor. 

Lokalisering 

En person som beviljas en bostad med särskild service kan, precis som andra ha synpunkter och 
önskemål när det gäller bostadsform och bostadens inre utformning. Detta gäller även bostadens 
lokalisering. Stöd enligt LSS skall ges och utformas i samverkan med den berörde och den enskil
des önskemål skall tillgodoses så långt det möjligt även utifrån denna aspekt. 

En utgångspunkt när det gäller lokalisering bör vara att en bostad med särskild service bör fin
nas i en miljö som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet. 

Bostäder utan institutionell prägel 

Gruppbostäder bör vara förlagda till vanliga bostadsområden och de bör utformas och lokali
seras så att de inte får en institutionell prägel. Människor som behöver bostad med särskild ser
vice enligt LSS har som regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. Det är därför 
speciellt viktigt att de kan få detta stöd under så "normala" former som möjligt. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000664/2016- 460 

Motion - Skolskjutsar och kamrater 

Sida 

15 av 25 

8 t\:3TADS KOMfvi "-! 
f<o mmunstyrehen 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skol an. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-05-
09 (se bilaga) 
Motion - skolskjutsar och kamrater (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

Föredragande Henrik Wagers ten, utredare/skolexpert föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förs lag. 

Stefan Olsson (C) yrkar följande: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin . 

Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Linda lvarsson (M), Ingrid Zäther (S), 
Marie-Louise Nilsson (BP), Kers tin Johansson (BP) yrkar bifall till Stefan 
Olssons yrkande. 

Propositionsordninga r Ordförande ställer försl agen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Stefan Olssons yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Justerandes signaturer Utd ra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
KS 000428/2016-460 
KS 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skal l expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Ärende kompisåkning och syskonåkning dnr: 
KS 000428/2016-460, KS 001558/2015-460 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna 
bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om att elever som normalt inte har rätt till 
skolskjuts ska kunna åka med skolskjuts berättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre 
syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Bakgrund 
I tjänsteskrivelser från tidigare skolchefBirgitte Dahlin lades fram förslag till beslut att avslå 
motioner från centerpartiet och socialdemokraterna om kompisåkning respektive kompisåk
ning/syskonåkning med huvudmotiveringen att det strider mot Kommunallagen kap 2 § 2. 
Kommunstyrelsen beslöt inte enligt förslaget, utan återremitterade frågan till handläggare. I 
samband med detta föreslogs att kontakt med kommuner runt omkring närområdet skulle tas 
för att se hur de löst frågan om kompisåkning och syskonåkning. 

Aktuellt 
Information inhämtad från Hallands skoljuridiska nätverk, och handläggare i Lunds kommun, 
Halmstads kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Helsingborgs kommun och 
Svalövs kommun. I de kommuner som har kompisåkning ses det som problematiskt, av främst 
juridiska skäl även om det inte är prövat juridiskt. I andra hand nämns även organisatoriska 
och praktiska skäl. 1 några av Hallands kommuner har koinpisåkning förekommit, men möjlig
heten har tagits bort det sista året. Syskonåkning förekommer inte, då det i sig innebär en dis
kriminering. Svalövs kommun har löst detta problem och KomL 2§2 genom att låta alla kom
muninvånare att i mån av plats åka skolbuss, detta har dock skapat nya problem för elevernas 
trygghet. 

Övervägande/framtid 
Utredare kan efter att ha rådfrågad skoljurister, kommunrepresentanter när det gäller skol
skjutsfrågor inte se att det finns juridiskt hållbara skäl för att bevilja kompisåkning och/eller 
syskonålming, då detta inte handlar om skolskjuts utan skulle vara en fri nyttighet med in
byggd diskriminering. Det är sannolikt att e tt beslut om införande av kompis- och syskonåk-
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2 (2) 

ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för att säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

,~13:;;;-> 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn &skola 

11 
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion 

BÅSTADS KOMMUN 

~ 016 -03- 2 2 
~ .. ~S ... ~~~~~ ~ 
...... ~ ... . \o.:-.. ::\ ~-~ .. 

Skolskjutsar och kamrater 

Centerpartiet är allvarligt oroade över att skolskjutsarna inte tillåter att 
kompisar får åka med på bussarna. 

Skolan, har till uppgift att ge lärdom och skapa förutsättningar för att söka 
lärdom. I detta uppdrag ingår social träning. Här ingår att träffa kamrater 
och skapa ett socialt nätverk och genom gemensamma aktiviteter lära sig 
förstå andra människor och indirekt träna samarbete. 
Centerpartiet ser det som en naturlig förutsättning att elever kan ta 
kamrater med sig i skolskjutsen. 

Det kan inte vara en försäkringsfråga på annat sätt än möjligen prisfråga. 
Kanske krävs en ny upphandling. 

Centerpartiet yrkar 
Att skolskjutsar under kommunens ansvar, om möjligt, tillåter kamrater 
resa med skolskjutsar 
Att reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta 

Båstad 
20160321 1)/~i{}~-

Gösta Gebauer 
I 0 

Ledamot Kommunfullmäktige 
Ordf Centerpartiet Bastad / . 

(Y) ;l '~ f ~#tt# 
~cUt @~ / / 
ut~/ 

', ---~} terpartiet Båstad 

\' !Il 
--
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Sida 

14 av 25 

Bl-STADS l<OMr\/f .. ,J 
Kommunstyrelsoo 

UN § 52 Dnr UN 000696/2016 - 460 

Motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-05-
09 (se bilaga) 
Motion - skolbusstrafik (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

Föredragande Henrik Wagersten, utredare/skolexpert, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stefan Olsson (C) yrkar följande: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Linda Ivarsson (M), Ingrid Zäther (S), 
Marie-Louise Nilsson (BP), Kerstin Johansson (BP) yrkar bifall till Stefan 
Olssons yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Stefan Olssons yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Juste randes signaturer Utd ragsbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
KS 000428/2016-460 
KS 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Sko Is kju tsansvarige 

Tjänsteskrivel se 

Ärende kompisåkning och syskonåkning dnr: 
KS 000428/2016-460, KS 001558/2015 -460 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna 
bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om att elever som normalt inte har rätt till 
skolskjuts ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre 
syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Bakgrund 
I tjänsteskrivelser från tidigare skolchefBirgitte Dahlin lades fram förslag till beslut att avslå 
motioner från centerpartiet och social_demokraterna om kompisålming respektive kompisåk
ning/syskonåkning med huvudmotiveringen att det strider mot Kommunallagen kap 2 § 2. 
Kommunstyrelsen beslöt inte enligt förslaget, utan återremitterade frågan till handläggare. I 
samband med detta föreslogs att kontakt med kommuner runt omkring närområdet skulle tas 
för att se hur de löst frågan om kompisåkning och syskonålrning. 

Aktuellt 
Information inhämtad från Hallands skoljuridiska nätverk, och handläggare i Lunds kommun, 
Halmstads kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Helsingborgs kommun och 
Svalövs kommun. I de kommuner som har kompisåkning ses det som problematiskt, av främst 
juridiska skäl även om det inte är prövat juridiskt. I andra hand nämns även organisatoriska 
och praktiska skäl. I några av Hallands kommuner har koinpisåkning förekommit, men möjlig
heten har tagits bort det sista året. Syskonåkning förekommer inte, då det i sig innebär en dis
kriminering. Svalövs kommun har löst detta problem och KomL 2§2 genom att låta alla kom
muninvånare att i mån av plats åka skolbuss, detta har dock skapat nya problem för elevernas 
trygghet. 

Övervägande/framtid 
Utredare kan efter att ha rådfrågad skoljurister, kommunrepresentanter när det gäller skol
skjutsfrågor inte se att det finns juridiskt hållbara skäl för att bevilja kompisåkning och/eller 
syskonåkning, då detta inte handlar om skolskjuts utan skulle vara en fri nyttighet med in
byggd diskriminering. Det är sannolikt att ett beslut om införande av kompis- och syskonåk-
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ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för alt säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

/))v 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn &skola 

11 
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.-:,a ·Q~· ~ socialdemokraterna 

Motion - skolbusstrafik 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~ 2015 -12- 0 1 
Dnr .. S~ ... ~~ ... $..~ ~ 
~S;.\$.-: .. ~ .~S>. ..... 

Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan endast barn som har rätt till skolskjuts åka med i kom
munens skolbussar och då i samband med skoldagens början eller slut. 

När det finns flera barn i familjen är det vanligt att det yngsta barnet slutar tidigast och då går till fri
tidsverksamheten. När sen det äldre barnet slutar skoldagen vill föräldrarna att det äldre barnet ska 
hämta det yngre barnet på fritids och att barnen sen ska åka hem tillsammans i skolbussen. Proble
met är då att det yngre barnet ej kan åka med bussen då man endast kan åka med skolskjutsen i an
slutning till skoldagens slut och ej efter att man tillbringat någon timme på fritids. 

Under höstterminen i år har barn och föräldrar som bor utanför kommunens tätorter också upplevt 
det som ett problem att kamrater till barnen inte kan åka med i skolskjutsarna om kamraten ej är be
rättigad till skolskjuts. 

För att komma tillrätta med dess olägenheter för föräldrarna och dessutom minska bilberoendet i 
kommunen vill Socialdemokraterna 

Att man så snart det är möjligt inlemma skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken så 
att alla mot avgift kan nyttja skolbussarna. 

Att man i avvaktan på detta ändrar skolskjutsreglementet så att syskon där båda är skolskjutsbe
rättigade kan åka hem tillsammans även om ett av barnen mellanlandat på fritids. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

U tbildni ngsnämnden 2017-06-13 25 av 25 

sJ.3TA0S KOMi\l' N 
KommLH1styraf:3en 

UN § 63 Dnr UN 000267 /2017 

Projekt ledare lärmiljöer 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar. 
Inves teringarna har en avgörande betydelse för hur framtidens förskola och 
skola ska gestalta sig och har en mycket stor inverkan på Båstads Kommuns 
ekonomi för en lång tid framöver. Att dessa investeringar i förskolor och skolor 
baseras på en tydlig målbild för sko lan i Båstad och på väl genomarbetade 
behovsanalyser, är en förutsättning både för ett resurseffektivt och hållbart 
genomförande och för att slutresultatet som svarar mot det framtida behovet. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från skolchef Sara Dam ber daterad 2017-06-07 (se bilaga) 

Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att det rekryteras en projektledare för lärmiljöer för 
skola och förskola. 

Föredragande Sara Dam ber, skolchef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Utbildningsnämnden föreslår att det rekryteras en projektledare för 
lärmiljöer för skola och förskola. 

justerandes si naturer !Jtdra •sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Daturn: 2017-06-07 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

u N 00()2.C l-/2..o \r - ~CJO 

Projektledare Lärmiljöer 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivel se 1 (2) 

Till: Utbildningsnämnden 

Förvaltningen föreslår att det rekryteras en projektledare för Lärmiljöer för skola och förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstad Kommun står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar. Investeringarna har 
en avgörande betydelse för hur framtidens förskola och skola ska gestalta sig och har en myck
et stor inverkan på Båstads Kommuns ekonomi för en lång tid framöver. Att dessa investering
ar i förskolor och skolor baseras på en tydlig målbild för skolan i Båstad och på väl genomarbe
tade be hovsanalyser, är en förutsättning både för ett resurseffektivt och hållbart genomfö
rande och för att slutresultatet som svarar mot det framtida behovet. 

Bakgrund 
I dagsläget hanteras Barn och Skolas närvaro i projektering av ombyggnationer och nybyggen 
genom att ansvarig rektor, förskolechef deltar i arbetet. Förvaltningen saknar kompetens och 
erfarenhet om hur en förskola- skola ska byggas för att skapa bästa tänkbara lärmiljö. Det be
hövs specifik kunskap, forsningsförankrat och professionellt stöd till förvaltningens ambitioner 
att verka för tidsenliga lärmiljöer och moderna skollokaler. Idag motarbetar de typiska skol
byggnaderna skolans målsättning och arbetssätt. Skolors utformning vilar på industrisam
hällets behov och byggdes för den kunskapsförmedlande skolan som då var tongivande. 

Aktuellt 
Barn och Skola behöver förstärkas med en projektledare som kan kravspecificera och ta fram 
aktivitetsplaner, göra utredningar, projektuppföljning, rapportering och samordna arbetet. En 
person som kan leda projektet uret verksamhetsperspektiv i tät dialog med fastighets projekt
ledare och naturligtvis även verksamhetsrepresentanter. 

Konsekvenser av beslut 
Med en projektledare för Lärmiljöer kan vi skapa och vårda goda relationer inom organisation
en och investera för hållbara långsiktiga lärmi ljöer för barn och unga i kommunen. En modern 
skola ska erbjuda understödjande lärmiljöer som tränar elevernas självständighet och initia
tivkraft, socialt samspel men också ge utrymme för ökad inlärningsförmåga och tillfredsställa 
de varierande behov som barn och elever har. Lärares möjligheter att kollaborera och arbeta 
ämnesövergripande förutsätter en skola utformad för 2000 talets behov. 

Ekonomi 
Tjänsten finansi eras genom att avsätta ekonomiska medel från den totala investeringsbudge
ten för ombyggnation och nybygget (Västra Karup, Förslövs skola och den nya skolan i Hem
meslöv). 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barns 
rätt till en tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet. Alla barn ska uppleva begripliga, 
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hanterbara och meningsfulla sammanhang. Skolan planeras utifrån barns perspektiv för att på 
bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket menar att alla skolor ska vara bra skolor när det 
gäller likvärdighet och resultatutveckling. En projektledare kan bidra till att ge föruts ättningar 
för förvaltningens mål att bli en av Sveriges 10 i topp skolor. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-07-17 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000798/2017 – 905 
 
 

Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes Renhållnings AB.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller konsortialavtal från år 1984. 
Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av 
åldern på det gällande avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt 
förslag till aktieägaravtal. 
Förändringarna i förslaget till aktieägaravtal består främst av:  
 
- ansvar för sluttäckning av de deponier som NSR ansvarar för,  
- att parterna ska verka för att dess upphandlande entreprenörer ska lämna det avfall som bli 
följden av ett uppdrag från part vid NSR:s anläggningar, 
- att part förbinder sig att, så långt det är möjligt, att använda NSR vid planering och köp av 
tjänster som avser hantering av förorenade massor, 
- bestämmelser om avtalets upphörande, och  
- styrelsens sammansättning.      
 
 
Kommunledningskontoret 
Elisabet Edner, Ekonom 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Elisabet Edner, Jan Bernhardsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB. 
Bilaga 1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Karta och fastighetsbeteckning över deponier. 
Bilaga 2.1 till förslag till nytt aktieägaravtal. Aktiefördelning. 
Bilaga 3.3 till förslag till nytt aktieägaravtal. Bolagsordning. 
Bilaga 9 till nytt aktieägaravtal. Fördelning av borgensansvar.   
 
Samråd har skett med: 
Sven-Inge Granlund 
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan 

(1) Bjuvs kommun, org. nr, 212000-1041, Box  501, 267 25 Bjuv (”Bjuv”), 

(2) Båstad kommun, org. nr, 212000-0944, Vångavägen 2, 269 80 Båstad (”Båstad”), 

(3) Helsingborgs stad, org.nr, 212000-1157, 251 89 Helsingborg (”Helsingborg”), 

(4) Höganäs kommun, org. nr, 212000-1165, Torggatan 4, 263 38 Höganäs 
(”Höganäs”), 

(5) Åstorps kommun, org. nr, 212000-0936, Storgatan 7, 265 80 Åstorp (”Åstorp”) 
och 

(6) Ängelholms kommun, org. nr, 212000-0977, Östra vägen 2, 262 80 Ängelholm 
(”Ängelholm”).  

 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm benämns nedan var för sig ”Part” 
och gemensamt ”Parterna”. 
 

1 Bakgrund 

Parterna är aktieägare i Nordvästra Skånes Renhållnings AB, org. nr 556217-4580, 
(”Bolaget”). Bolaget bildades 1980 i syfte att samverka kring regional 
avfallshantering. Bolaget har också ansvar för att sluttäcka deponierna Filborna, 
Rökille, Tjörröd, Nyvång, Svenstad och Kulltorp inom Parternas geografiska 
område, se karta och fastighetsbeteckning Bilaga 1. De aktuella deponierna 
beräknas vara sluttäckta cirka 2025, i vart fall senast 2030. Som säkerhet för bland 
annat de kostnader som är förenade med sluttäckningsansvaret har Parterna 
sedan 1984 åtagit sig att teckna borgen för Bolagets förpliktelser. 
 

2 Aktier 

2.1 Parterna äger aktierna i Bolaget med den procentuella fördelning som framgår av 
Bilaga 2.1. Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida 
aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 
10 000 000 kronor. Aktierna i Bolaget ska ha samma röstvärde.  

2.2 Det är endast kommuner eller bolag som kommun äger direkt eller indirekt som 
får äga aktier i Bolaget. 
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3 Bolagets verksamhet och ändamål 

3.1 Bolagets säte och verksamhet 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.  

Bolagets verksamhet ska vara att inom delägarkommunerna insamla, 
transportera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva därmed 
sammanhängande regional verksamhet. Vidare ska Bolaget äga, förhyra och 
förvalta med verksamheten förknippad egendom samt äga och förvalta aktier i 
företag inom renhållningssektorn. 

3.2 Bolagets ändamål 

Bolaget är ett kommunalt bolag och ändamålet för bolaget är att genom samverkan 
med aktörer på marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering 
som syftar till att värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen, genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.  

3.3 Bolagets bolagsordning 

Bolagets bolagsordning har vid ingåendet av Avtalet den lydelse som framgår av 
Bilaga 3.3. För det fall Bolagets bolagsordning och Avtalet innehåller motstridiga 
eller icke förenliga bestämmelser ska Avtalet äga företräde mellan Parterna. 
 

4 Styrelse, revisorer m.m. 

4.1 Styrelsen 

Bolagets styrelse ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter med sju (7) suppleanter. 
Styrelsen utses av Parterna på följande sätt: 

Ledamöter Suppleanter 

Bjuv  1 1 

Båstad  1 1 

Helsingborg  4 2 

Höganäs  1 1 

Åstorp  1 1 

Ängelholm  1 1 

4.2 Suppleanter har närvarorätt samt rätt att yttra sig vid sammanträdena. 
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4.3 Sammansättningen av styrelsen enligt punkten 4.1 ovan gäller från den årsstämma 
som följer året efter att allmänna val år 2018 ägt rum.  

4.4 Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden intill slutet av den årsstämma som 
hålls under räkenskapsåret efter valet av ledamot. Posten som styrelsens 
ordförande ska utses av Helsingborg. 

4.5 En Part har rätt att entlediga av samma Part utsedd ledamot eller suppleant och 
ersätta denne med annan av Part utsedd person.  

4.6 Parterna förbinder sig att på bolagsstämma rösta för tillsättning av de personer 
som har utsetts av respektive Part. Part som utsett en ledamot eller suppleant ska 
tillse att sådan ledamot eller suppleant röstar och agerar i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal.  

4.7 Jäv 

Jäv för Parternas styrelserepresentanter ska inte anses föreligga enbart av den 
anledningen att frågan avser förhållandet mellan Bolaget och berörd Part. 

4.8 Revisorer 

För granskning av både Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska Parterna på 
bolagsstämma utse en (1) revisor med en (1) suppleant. Revisorn och suppleanten 
ska vara auktoriserade.  

Kommunfullmäktige i Helsingborg ska utse en lekmannarevisor med en suppleant 
för granskning av Bolaget. 
 

5 Kvalificerad majoritet vid vissa beslut 

5.1 För giltigt beslut i nedan angivna frågor krävs att majoriteten av Parterna, 
representerade av minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna aktier, på 
bolagsstämma förenar sig därom.  

Beslut om:  

(a) ändring av det kommunala ändamålet eller föremålet för bolagets 
verksamhet samt andra väsentliga ändringar av Bolagets bolagsordning; 

(b) inträde av ny delägare i av Bolaget ägt bolag, se punkt 11 nedan; 

(c) ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument; eller 

(d) likvidation (i andra fall än då aktiebolagslagen nödvändiggör detta), av 
Bolaget. 
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6 Ägarsamverkan 

6.1 Ägarsamråd 

Parterna ska samråda kring strategiskt viktiga frågor vid ägarsamråd. 
Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman 
representera Part i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte 
representera Part i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång 
per år i samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov 
eller på initiativ från någon av Parterna. Sammankallande är Helsingborg. 

6.2 Ägardialog 

Parterna ska föra dialog med Bolagets ledning kring Bolagets ställning, utveckling 
och strategiskt viktiga frågor. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
ägardirektiven. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från 
ägarsamrådet, bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång 
om året i samband med ett ägarsamråd. 

6.3 Ekonomisk och teknisk delegation 

Parterna ska samverka i en ekonomisk och teknisk delegation. Vid 
delegationsmötena ska såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång hållas. En 
uppföljning av bolagets verksamhet ska också ske. Deltagare utses från respektive 
Part, två ordinarie samt två ersättare. Från Bolaget deltar en ansvarig tjänsteman 
som är föredragande. Bolaget är sammankallande. Mötena ska protokollföras och 
delges styrelsen i bolaget samt respektive Part. Den ekonomiska och tekniska 
delegationen ska ha minst fyra möten per år samt ytterligare möten om Part eller 
representant för Bolagets ledning så önskar. 
 

7 Skyldighet att lämna avfall vid Bolagets anläggningar 

Parterna är skyldiga att lämna allt sitt avfall till Bolagets anläggningar eller till med 
Bolaget samverkande företags anläggningar.   

Parterna åtar sig även att verka för att dess upphandlade entreprenörer ska lämna 
det avfall som blir följden av ett uppdrag från Part vid Bolagets anläggningar.  

Part förbinder sig också, så långt det är möjligt, att använda Bolaget vid planering 
och köp av tjänster som avser hantering av förorenade massor.  
 

8 Överlämning av renhållningsverksamhet 

Parterna har till Bolaget överlämnat respektive Parts renhållningsverksamhet, 
bortsett från Höganäs som kommer att överlämna sin renhållningsverksamhet till 
Bolaget senast den 1 januari 2020.  
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9 Borgensåtagande 

Part förbinder sig att teckna borgen, en eller flera gånger, för Bolagets 
förpliktelser. Därvid gäller dock den begränsningen att Parternas sammanlagda 
borgensåtagande inte får överstiga 120 miljoner kronor med den förhöjning som 
kan föranledas av en ökning av konsumentprisindex från januari 1981.  

För kommunernas borgensåtagande gäller den fördelningsgrund som framgår av 
Bilaga 9. Denna fördelningsgrund ska kunna omprövas om väsentliga förändringar 
i befolkningsfördelningen föranleder därtill. 

 

10 Övergång av aktier 

10.1 Förbud mot att överlåta aktier 

Ingen Part har rätt att överlåta eller pantsätta eller på annat sätt förfoga över sitt 
aktieinnehav i Bolaget, på annat sätt än som framgår av denna punkt 10. 

10.2 Överlåtelse till av Part kontrollerat bolag 

Part får överlåta sina aktier i Bolaget till bolag som är helägt av Parten direkt eller 
indirekt utan att bestämmelserna om inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet blir 
tillämpliga. Part som avser att överlåta sina aktier ska informera övriga Parter i 
Avtalet om överlåtelsen innan den äger rum. Vid förvärvet ska det aktuella bolaget 
tillträda Avtalet som ny part istället för den överlåtande Parten. Den överlåtande 
Parten ska dock kvarstå med ett solidariskt ansvar för bolagets uppfyllande av 
bolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 
 

11 Nytillkommande kommuner  

Kommuner som vill samverka med Bolaget och dra nytta av den kompetens som 
finns inom Bolaget i syfte att effektivisera sin renhållningsverksamhet och i 
förlängningen förbättra miljön kan förvärva andelar i ett dotterbolag till Bolaget. 
De närmare villkoren för en sådan samverkan tas fram av styrelsen för Bolaget 
tillsammans med den/de nytillkommande kommunerna. Det krävs dock att 
Parterna fattar beslut om godkännande av delägare i dotterbolag och det 
övergripande innehållet i villkoren med kvalificerad majoritet på sätt som anges i 
punkt 5.1 ovan.  
 

12 Avtalsbrott; obestånd 

12.1 För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal och, i det fall brott 
mot avtalet kan avhjälpas, underlåter att avhjälpa sådant brott inom sextio (60) 
dagar från det att sådan Part har mottagit skriftligt meddelande angående brottet 
från Parter som representerar minst två tredjedelar av samtliga av bolaget utgivna 
aktier, äger de senare Parterna rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta Avtal 
avseende den Part som brutit mot Avtalet och att förvärva sådan Parts Aktier. 
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Värdet av Aktierna ska i sådant fall bestämmas enligt nedan med en prisreduktion 
om trettio (30) procent.  

Kan överenskommelse inte uppnås angående värdet för aktierna ska beloppet 
bestämmas av en oberoende och från Parterna fristående värderingsman utsedd 
av Stockholms Handelskammare. Värderingsexperten ska vara anställd hos en 
välrenommerad revisionsbyrå med erfarenhet av värdering av bolag. Kostnaden 
för sådan värdering ska delas lika mellan berörda Parter. Det av den oberoende 
värderingsmannen fastställda värdet på Bolaget är bindande och varje aktie i 
Bolaget ska anses ha den andel i värdet som svarar mot aktiens andel i Bolagets 
kapital. 

När aktierna förvärvats från den avtalsbrytande parten upphör parten att vara 
part till Avtalet. 

12.2 Parterna är ense om att en Parts underlåtenhet att uppfylla sitt borgensåtagande 
enligt punkt 9 ovan ska anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott av sådan Part. 

12.3 Den påföljd som föreskrivs i punkt 12.1 ovan ska inte utesluta annan påföljd som 
övriga Parter kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet. 
 

13 Meddelanden 

Varje meddelande eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part översändas till 
den andre Parten på sätt som anges i denna punkt och till den adress som angetts i 
inledningen. Sådant meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda 

(a) om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet; eller 

(b) om avsänt med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för 
postbefordran. 

 

14 Fullständig reglering och ändringar 

14.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden 
och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 

14.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna. 
 

15 Avtalstid och utträde 

15.1 Detta Avtal träder i kraft när samtliga Parter i behörig ordning har undertecknat 
Avtalet. Avtalet gäller till och med den 31 december 2030 med möjlighet till 
förlängning, se nedan punkten 15.2. Avtalet får upphöra i förtid vid den tidpunkt 
som majoriteten av Parterna, representerade av minst två tredjedelar av samtliga 
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av Bolaget utgivna aktier, i beslut förenar sig om. En förutsättning för detta är 
emellertid att de deponier som Bolaget har ansvar för att sluttäcka är sluttäckta, se 
punkten 1. Med sluttäckt menas den lydelse, eller senare lydelse, som framgår av 
31-32 §§ i förordning (2001:512) om deponering av avfall. 

15.2 Om parterna inte senast den 31 december 2025 sagt upp avtalet löper avtalet 
vidare på obestämd tid från och med den 1 januari 2031 med en uppsägningstid 
om fem år.  Har Avtalet inte sagts upp ska Parterna i god tid före den 31 december 
2030 verka för att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt aktieägaravtal.  

15.3 Har Part sagt upp Avtalet enligt bestämmelserna i detta Avtal är den Parten 
skyldig att överlåta samtliga sina aktier till de kvarvarande Parterna, varvid dessa 
Parter har rätt att lösa det antal aktier som svarar mot Partens andel i Bolaget. Kan 
överenskommelse inte uppnås angående värdet för aktierna ska beloppet 
bestämmas på sätt som framgår av andra stycket i punkt 12.1 ovan.  

15.4 När detta avtal träder i kraft enligt punkten 15.1 upphör det nuvarande 
konsortialavtalet mellan parterna att gälla i sin helhet.  
 

16 Tillämplig lag och tvister 

16.1 Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. 

16.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän 
domstol. 
 

_______________________ 
 

Detta Avtal har upprättats i sex (6) exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 

BJUVS KOMMUN   BÅSTAD KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

______________________   _____________________  

 

______________________   _____________________  
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HELSINGBORGS STAD   HÖGANÄS KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

______________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________  

 

ÅSTORP KOMMUN   ÄNGELHOLMS KOMMUN 

Datum:    Datum: 

 

_____________________   _____________________  

 

_____________________   _____________________ 
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Allmän 
flle giv"" key was not pros~m in In~ dictior•"Y 

Systemattribut 
Ändrad av: 
Ändrad tidpunkt 
Skapad av; 

Skapad tidpunkt: 

Medelfel, plan (m): 
Metlelfel, höjd (m): 

Mätmetod., plan: 
Mätmetod, höjd: 

FlygMjd: 

Skala tl.lr underlag: 

Ursprunglige koordinatsystem, plan: 

OBJECTID: 
Urspl\1.1\gligt koordirunsystem, höjd: 
Födelsenummer; 

Shape.len: 

Shape.area: 

Anläggningen är belägen norr om 
Höganäs, öster om väg 111 och 
ligger inom fastigheterna 
Tjörröd 2:5, 7:4, 7:5, 10: 1 och 
11.1. 

H0GANAS17lp•hjn 

201S-Ol·04 l\:l6:)) 

1100ANAS\lU1iadcr 

201~6-1813:04:18 

Bordsdig. Ann•• uodorlag 

lnge,n information 

13095 

242S,S7027J7S162 

Z767J3,906S84S2 
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Teckenförklaring 

Sök fastighet med 
• ytor 

(fastighetsytor)(po ... 

Åstorp 

Fas tig hetsom räd e 

Fastighetsomräde, 
utan identitet 

Information Åstorp 

Ospecifierat 
område, ofta kod på 
felaktig yta 

Sa mfällighetsomr .. . 

Samfällighetsomr .. . 
utan identitet 

0,5 0 

1:10 761,77 

november 28. 2016 

0,5 (km] 
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Fastighet 
NYVÅNG 1:7 
foastighetsnyckel: 

Distrikt: 

Status: 

Arealinformation 
Områdesnummer 
Summa 

Lagfart/Tomträtt 
Fång: 

Kiipcskilling: 

Tomträtt: 

120707440 

Väst.-a lkol>y 

Levande 

Totalareal (mj 
120054.0 

111 556217-4580 

Oå till detaljt:r 

Aktualitet (Avisering): 

Aktualitet (KLM/SLM): 

Aktualitet (Inskrivning): 

Landarcal ( mj 
120054,0 

1996-09-27 Köp 

2000000 sck 

Nej 

2015-04-14 

20100707 

1?97-11-20 

Vattenareal (m} 
0,0 

NORDVÄSTRA SKÅNF.S NSR, 25189 HELSINGRORG 
RENHALLN!NGS Al3(NSR) 

F astighetsrättsligt ( summering) 

Servitut 

1167-103.2 Levande 

11(,7-149.1 Levande 

1167-149.2 Levande 

1167-41.l Levande 

l 182-166.1 Levande 

1 l-lM5-55/1079. I Levande 

Inskrivningar 

Beviljad 

Åtgärder 

l l-BJÖ-84 18621230 

l l-ÅST-657/68 19680202 

1167-103 19870618 

1167-149 19900216 

G~ till detaljer 

Plan (summering) 

t 167-P92/l222 Beslut 

Hänvisning 

Last 

Pönnån 

Lasl 

Last 

Last 

Last 

55/1079 

Hemmansklyvning 

Lagaskitk 

f astighctsrcglcri.ng 

Fastighetsrcglcriug 

Oflicialscrvitut 

Ollicialservitut 

omcialservitut 

Lcdningsrätt 

Lcd.ningsrätt 

AV1alsservitut 

I 95S-05-l 8 

19930401 

VÄG 
VÄG 
VÄG 
GAS 
GAS 

SE BESKRIVNING 

Arken 

Anm. finns 

D.:caljplan 

Arken 

Arken 

~ 
Arken 

Arken 

~ 

Arken 
Arken 

Arken 

Arken 
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Kulltorpstippen del av Ängelholm 5: 16 
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Bolagsordning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB, 2013-05-28 

Organisationsnummer 5562 I 7-4580 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR). 

§ 2 Säte 

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län. 

§ 3 Verksarnhetsföremål 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom delägarkommunerna insamla, 
transpoitera, återvinna och bortskaffa avfall, och bedriva dänned sammanhängande 
regional verksamhet, äga, förhyra och forvalta med verksamheten förknippad 
egendom samt äga och förvalta aktier i företag inom renhållningssektom. 

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe. 

§ 4 Verksamhetsändamål 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom samverkan med aktörer på 
marknaden och delägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att 
värna den globala miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen, genom 
att vara enkel, flexibel och miljöanpassad. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala 
likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den 
kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser 
förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom 
ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 
aktieinnehavet. 

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst I O 000 000 kronor. 

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 

§ 7 Styrelsen 
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Styrelsen ska bestå av lägst nio och högst nitton ledamöter och lika många 
suppleanter. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter väijs årligen på 
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. 

§ 8 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är I januari - 31 december. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i 
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en 
suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. 

Därvid ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller flera justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen. 
uppföijningsrapport av beslut enligt paragraf 13 och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen, 
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c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 
direktören 

8. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. 

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 

10. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 
suppleanter. 

l t. Val av revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall. 

12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 
suppleant för denne. 

l 3. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen. 

§ 13 Bolagsstämmas kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

• Fastställande av strategiska styrdokument för NSR-koncemen med strategiska 
mål. 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av stötTe vikt. 

§ 14 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelserna i delägarkommunerna har rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas, ska delägarkommunernas fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till 
frågan. 

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 18 december 2013. 

97

97



Låneskuld för NSR AB och fördelning av borgensansvar enligt konsortialavtaL per 2015-12-31 

Borgensansvar enligt 

konsortialavtal 
Kommun % Aktie- 1981 2015 Låneskuld Amortering Nya lån Låneskuld* 

kap. KPl jan. KPI dec. 2014-12-31 2015 2015 2015-12·31 
Tkr 107,2 314,2 

Bjuv 7,7 385 9240 27 083 12 675 - 635 2 310 14 350 

Båstad 6,4 320 7680 22 511 10 532 - 528 1 920 11 924 

Helsingborg 51,56 2 578 61 870 181 345 84 871 - 4254 15 468 96085 

Höganäs 11,48 574 13 780 40 390 18 896 - 947 3444 21 393 

Åstorp 6,9 345 8280 24269 11 356 - 569 2070 12 857 

Angelholm 15,96 798 19150 56130 26270 - 1 317 4 788 29 741 

SUMMA ·. 100 5000 120 000 351 728 164 600 8 250 30 000 186 350 -

., Tillkommer checkkredit på 26,5 mkr. Denna kredit är utnyttjad med O mkr. 

Det utnyttjade låneutrymmet uppgår till I 53,0°/o J av det maximala utrymmet enligt konsortialavtalet. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-08-08 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Marianne Malm 

Dnr: KS 000440/2017 – 900 
 
 

Utredning gällande HR-servicecenter 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att inte säga upp samverkansavtalet 
med HR-servicecenter vilket innebär en ny avtalsperiod till och med 2022-02-28 med 18 
månaders uppsägningstid (senast 2020-08-31).    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Idag hanteras Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner genom ett gemensamt 
löne- och pensionscentra (HR-servicecenter, kallat HRSC) i Helsingborg. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser och 
kostnader för kommunen om avtalet med HR-servicecenter sägs upp samt också utreda vilka 
funktioner som berörs. 
 
Ett återtagande bedöms öka den årliga kostnaden med ca 565 000 kr jämfört med nuvarande 
budget. Utöver den årliga kostnadsökningen bedöms det krävas ca 910 000 kr för rekrytering 
av personal samt projektledning för återtagandet. Vi behöver därför öka den årliga budgeten 
med ca 1 475 000 kronor år 2018 (engångskostnad + årlig kostnad) och med ca 565 000 från 
2019 och framåt. 
 
Ett återtagande kräver nyrekrytering av personer med bred kompetens och erfarenhet av 
lönehantering, systemförvaltning och pension.  För närvarande är det mycket svårt att 
rekrytera dessa yrkesgrupper. På grund av en ökad sårbarhet i en liten kommun går det inte 
att anställa personer utan kompetens och erfarenhet och då begränsas också urvalet. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de huvudsakliga fördelarna med ett återtagande som vi 
bedömer det är närhet och flexibilitet. De huvudsakliga nackdelarna med ett återtagande är 
högre kostnader samt ökad sårbarhet med driftsosäkerhet och sämre arbetsmiljö som följd. 
 
För närvarande bedrivs ett gemensamt utvecklingsarbete med HRSC och de sex 
kundkommunerna. Arbetet går in i sin mest intensiva fas i september och beräknas hålla på till 
och med december. Stort fokus ligger på att 

 Förstärka kvaliteten 
 Öka effektiviteten 
 Vidareutveckla servicen och tillgängligheten 
 Öka enhetligheten i arbetssätt och effektivisera för att nå allt lägre kostnader 
 Förbättra och förädla prissättningen    
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Avgränsningar 
Mot bakgrund av rapportens omfattning behöver vissa avgränsningar göras: 
 
Avseende nuvarande och framtida ekonomiska beräkningar omfattas endast nuläget och den 
omedelbara konsekvensen vid ett återtagande. Därmed har ingen beräkning genomförts 
avseende eventuella prisreduceringar hos HR-servicecenter i framtiden och inte heller 
ekonomiska konsekvenser för Båstads Kommun över en längre tidsperiod. Det enda 
undantaget är skillnaden mellan det första och andra året vid ett återtagande vilket beskrivs 
för att visa att effekten från engångskostnader endast påverkar det första årets budget. 
 

Bakgrund 
Sedan mars 2014 hanteras Båstads kommuns löner, systemförvaltning och pensioner genom 
ett gemensamt löne- och pensionscentra (HR-servicecenter, kallat HRSC) i Helsingborg.  De sex 
kommuner som tecknade samverkansavtal är Båstad, Ängelholm, Höganäs, Svalöv, Åstorp och 
Helsingborg. Syftet med samverkan är att minska sårbarheten i den enskilda kommunen samt 
att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. Vidare förväntas samverkan ge 
stordriftsfördelar som ska komma alla samverkande kommuner till del. 
 
Avtalets giltighetsperiod är 2014-03-01—2019-02-28 och vardera samverkanskommun har 
rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande senast 18 månader före avtalstidens utgång. 
Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet med tre år i sänder med samma uppsägningstid. 
 

Aktuellt/Nuläge 
HRSC svarar för löne- och pensionshantering samt systemförvaltning för Båstads Kommun och 
fem andra kommuner. Totalt hanterar centrat löpande ca 24 000 lönespecifikationer per 
månad.  
 
HRSC är en självständig enhet inom stadsförvaltningen i Helsingborgs Stad. Centrat tillhör HR-
organisationen med en egen enhetschef och HR-direktören i Helsingborgs Stad som högste 
chef.  
 
HRSC består i dagsläget av lönespecialister, pensionshandläggare och systemförvaltare. Utöver 
dessa yrkesgrupper finns även utbildare/utvecklare, kommunikatör, löneekonom, två 
sektionschefer och enhetschef. 
 
Som grund för samarbetet finns ett samverkansavtal. Som bilaga till avtalet finns 
tjänstebeskrivningar som klargör gränssnittet mellan HRSC och kundkommunerna. 
Tjänstebeskrivningarna utgör grunden för hur samarbetet och ansvaret fördelas mellan 
kommunerna och centrat. 
 
Prissättningen är en fast summa per lönespecifikation och kostnaden fastställs utifrån antalet 
lönespecifikationer i kommunen. För närvarande är det fastställda priset per lönespecifikation 
olika mellan kommunerna. Prismodellen bygger på självkostnadsprincipen. 
 
Samarbetsmodellen/styrmodellen som används just nu bygger på två nivåer. På den 
strategiska nivån (ägarråd) deltar HR-cheferna från respektive kommun samt enhetschef från 
HRSC. HR-direktören från Helsingborgs Stad är sammankallande. I ägarrådet avhandlas 
exempelvis framtida behov, uppföljning av resultat, servicenivåer, kundnöjdhet med mera. 
 
På den operativa nivån (operativa rådet) deltar utsedda personer från respektive kommuns 
HR-avdelning samt sektionschefer och kommunikatör från HRSC. I operativa rådet avhandlas 
exempelvis uppföljning på operativ nivå, problemlösning i det dagliga arbetet, 
leveransproblem med mera. Här tas även upp de avvikelserapporter som chefer i 
organisationen skickat in. 
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Ekonomi 
Båstads kommun har idag en budget för HRSC:s tjänster som uppgår till 1 800 000 per år. Det 
som omfattas av dessa tjänster är lönehantering, systemförvaltning och pensionshandläggning.  
 
Den faktiska kostnaden för HRSc:s tjänster varierar från år till år då den regleras av antal 
lönespecifikationer och priset per lönespecifikation. Antalet lönespecifikationer har sedan 
2014 varierat mellan ca 1 565 – 1 925 per månad. Priset per lönespecifikation har varit 
konstant sedan 2014 (98 kr per lönespecifikation). 
 
Det kan konstateras att vi är underbudgeterade då trenden är allt fler lönespecifikationer per 
år (se bilaga 1 och 2). 

 
Utvecklingsarbete hösten 2017 
Under våren 2017 påbörjade HRSC ett utvecklingsarbete tillsammans med kundkommunerna. 
Det hade från ägarråd och operativt råd framkommit kritik kring bland annat bemötande och 
kvalitet och detta ville man nu ta itu med. Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra 
kvaliteten, öka effektiviteten internt och externt, vidareutveckla service, tillgänglighet och 
arbetssätt samt förbättra och förädla prissättningsmodellen. 
 
Utvecklingsarbetet pågår för närvarande tillsammans med samverkande kommuner och 
förväntas börja ge resultat under hösten 2017. Med start i september börjar vi genomföra 
några av de prioriterade områdena med målet att förbättra attestering och underlag och 
tydliggöra ansvarsfördelning för att därmed minska antalet direktutbetalningar och förbättra 
service. Den totala effektivitetsvinsten förväntas reducera kostnader och förbättra kvalitet. 
 

Fördelar och nackdelar med nuvarande situation (HRSC) 
Nedan gör vi ett försök att beskriva fördelar och nackdelar med att fortsätta använda HR-
servicecenter: 
 
Fördelar med nuvarande situation 

 Säkrare drift  
 Mindre sårbarhet vid frånvaro såsom semester, sjukdom etc. 
 Mindre sårbarhet vid personalomsättning, exempelvis avslut, pension etc. 
 Förbättrad möjlighet att förutsäga kostnader då priset baseras på antal 

lönespecifikationer 
 Naturligt erfarenhets- och kompetensutbyte med andra kommuner 
 Högre effektivitet i lönehantering vilket frigör tid för utveckling, exempelvis 

nödvändig digitalisering (e-learning, videos, manualer, blanketter med mera) 
 Högre grad av professionalism eftersom möjligheterna för en säkrare och mer korrekt 

hantering ökar genom standardiserade processer 
 
Nackdelar med nuvarande situation 

 Medarbetare och chefer kan uppleva att de inte får tillräckligt med stöd 
 Högre grad av enhetliga processer, ej anpassade specifikt för Båstads Kommun (lägre 

flexibilitet) 
 Fysiskt avstånd kan försvåra ärendehantering vid felaktigheter (inget ”ansikte” på 

namnet) 
 Gråzoner kring gränssnitten i tjänstebeskrivningarna, framförallt lön 
 Kommunikationssvårigheter uppstår mellan HRSC – kommunens chefer – HR-

avdelningen 
 Kunskap kring löne- och pensionshantering samt systemförvaltning saknas i 

kommunen 
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Konsekvenser vid återtagande av löne- och pensionshantering samt 
systemförvaltning till Båstads kommun 

 
Nedan beskrivs vad som krävs för ett återtagande, vilka konsekvenser ett återtagande kan få 
samt vilka för- och nackdelar som finns. 
 

Förutsättningar för ett återtagande 
Ett återtagande av löne- och pensionshantering till Båstads kommun kräver rekrytering av 
personal som kan hantera lön, pension och system samt även kan hantera utbildning av chefer 
och medarbetare, utveckling av digitala hjälpmedel med mera. Det krävs även utrymme för 
löpande kompetensutveckling. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av vad som krävs i respektive roll: 
 
Pensionshandläggare 

 Administrera och handlägga pensions- och försäkringsärende enligt gällande 
bestämmelser 

 Behärska samtliga avtal som finns gällande pensions- och övergångsbestämmelser 
 Kontaktperson gentemot pensions- och försäkringsleverantörer 
 Ge stöd, service och support till kunder, samarbetspartners och övriga intressenter 

såväl internt som externt 
 
Systemförvaltare 

 Förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla berörda HR-system 
 Kontaktperson gentemot systemleverantör, it-drift med flera 
 Vara specialist på alla förekommande avtal för att kvalitetssäkra systemstödet 
 Vara specialist på rättelser och korrigeringar – handleda lönespecialister vid 

förändringar i avtal och/eller system 
 Ha en mycket god kännedom om systemens bakomliggande tabellverk och grunddata 
 Ansvara för systemets uppgraderingar och ta fram utbildningsmaterial  
 Kunna utbilda, ge stöd och support 

 
Lönespecialist 

 Administrera anställningsuppgifter, lön och ersättningar utifrån fastställda rutiner 
 Ha god kännedom om Allmänna bestämmelser (AB) samt övriga kommunala 

kollektivavtal 
 Kunna hantera löner samt tillhörande avtal inom område som Ferie- och 

uppehållsanställda, Jour och beredskap, Räddningstjänst med flera 
 Ge service, stöd och support till kunder, samarbetspartners och övriga intressenter 

såväl internt som externt 
 
En uppskattning av antal resurser, baserad på ovanstående förutsättningar för återtagande, är 
2,8 lönespecialister, 0,8 systemförvaltare och 0,2 pensionshandläggare. Tjänsten som 
systemförvaltare och pensionshandläggare bedöms kunna utgöra en heltidstjänst men kräver 
då mycket bred kompetens. Även lönespecialister behöver ha erfarenhet och kompetens inom 
området då denna kompetens inte längre finns i Båstads kommun. 
 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av ett återtagande delas in i två delar – förändringar i 
återkommande kostnader (d v s nuvarande budget) samt engångskostnader i samband med 
återtagandet (projektledning, rekryteringskostnader med mera). Mer detaljerade uträkningar 
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återfinns i bilagorna 3 och 4. Samtliga kostnader jämförs mot nuvarande budget på 1 800 000 
kr per år. I bilaga 3 finns även en uträkning jämfört med kostnad. 
 
Återkommande årliga kostnader uppskattas till ca 2 365 000 kronor. Dessa kostnader kan till 
allra största del hänföras till personalkostnader. Därmed bedöms den årliga kostnaden för 
löne- och pensionshantering samt systemförvaltning öka med ca 565 000 kronor. 
 
Engångskostnader uppskattas till ca 910 000 kr. Dessa kostnader baseras på 
rekryteringskostnader, upplärnings- och intrimningskostnader samt 
projektledningskostnader. 
 
Om återtagande sker år 2018 behöver budgeten utökas till drygt 3 275 000 kr (+ 1 475 000 
kronor jämfört med nuvarande budget) inför år 2018 för att kunna inkludera både 
engångskostnader och återkommande kostnader. För 2019 och framåt behöver nuvarande 
budget på 1 800 000kr per år utökas till ca 2 365 000 per år (+565 000 kronor per år jämfört 
med nuvarande budget) vilket avser återkommande kostnader. 
 

Fördelar och nackdelar med ett återtagande 
Nedan gör vi ett försök att beskriva fördelar och nackdelar med ett återtagande av driften till 
Båstads Kommun: 
 
Fördelar med ett återtagande 

 Närheten till lönehanteringen kan ge ökad upplevd kvalitet och flexibilitet i utförda 
tjänster samt bättre uppföljning av ärenden 

 Ökad kunskap om Båstads kommuns specifika verksamhet kan ge ökad kvalitet 
 Lönehanteringen blir mer kommunspecifik och flexibel 

 
Nackdelar med ett återtagande 

 Ökad sårbarhet avseende kompetens och bemanning 
 Sårbarheten medför risk för fel utbetald lön/utebliven lön 
 Mer pressad arbetsmiljö för medarbetarna p g a ökat individuellt ansvar 
 Högre kostnader avseende både årliga återkommande kostnader och 

engångskostnaden för själva återtagandet 
 Stordriftsfördelar försvinner 
 Försämrad samverkan med övriga kommuner 
 Försämrad kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte 

 

Omvärldsbevakning 
HR-avdelningen har tittat på möjliga samverkanspartners för att minska sårbarheten om ett 
återtagande skulle bli beslutat. 
 
Personalchefen i Laholms kommun, Pernilla Lennström, är mycket positiv till samarbete inom 
många HR-områden men inte specifikt inom lön, systemförvaltning och pension. Laholms 
kommun använder ett lönesystem kallat Heroma som är mycket olikt Personec P. Om 
samarbete skulle ske är det nödvändigt att vi upphandlar ett nytt gemensamt system och detta 
tar tid. Om vi inte har gemensamt system behöver vi bland annat ha två olika systemförvaltare 
vilket skulle driva på kostnaderna.   
 
Örkelljunga, Klippan, Perstorp och Bjuv samarbetar i dag informellt kring lönehanteringen. 
Örkelljunga köper idag systemförvaltning och pensionshandläggning av Klippans kommun. I 
dessa båda kommuner förs för närvarande diskussion om att ansluta sig till HRSC. Det är 
därför i dagsläget osäkert med vem Båstads kommun skulle kunna samarbeta och hur ett 
samarbete skulle kunna se ut. 
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Kommunledningskontoret 
Marianne Malm, HR-chef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

HR-avdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Sammanställning av antalet lönespecifikationer 
Bilaga 2. Antalet lönespecifikationer per verksamhetsområde januari – juli 2017 
Bilaga 3. Finansiella effekter vid återtagande 
Bilaga 4. Kalkyl   
 
Samråd har skett med: 
Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef 
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Sammanställning av antalet lönespecifikationer * Bilaga 1

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

2014 1565 1662 1608 1746 1732 1658 1658 1653 1636 1605

2015 1604 1598 1728 1570 1575 1732 1689 1635 1672 1636 1646 1656

2016 1635 1637 1635 1879 1691 1753 1851 1739 1793 1694 1741 1672

2017 1745 1736 1702 1923 1724 1810 1883

Max 1923

Min 1565

Medel 1703 * Obsarvera att det inte finns data för 2014 januari och februari månad samt att det inte finns data för 2017 augusti till och med december

Medelvärde

År Antal

2014 1652

2015 1645

2016 1727

2017 1789

Totalt

År Antal

2014 16523

2015 19741

2016 20720

2017 12523

Vår budget är för närvarande 1 800 000 kr. Vi betalar nu 98 kr per lönespecifikation - detta innebär att budgeten räcker till ca 1530 stycken per månad vilket ger 18 360 stycken per år.
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Antal lönespecifikationer per verksamhetsområde januari - juli 2017
Bilaga 2

Verksamhet Januari Februari Mars April Maj Juni Juli

Totalt/ 

verksamhetsområde

Förtroendevalda 188 169 167 209 184 196 200 1313

Barn o skola 507 512 510 556 507 516 509 3617

Bildning o arbete 220 222 219 275 215 219 256 1626

Kommunledning 57 55 52 55 54 52 56 381

Samhällsbyggnad 28 27 27 28 28 27 28 193

Teknik o service 169 156 154 156 159 169 177 1140

Vård o omsorg 576 595 573 644 577 631 657 4253

Totalt/månad 1745 1736 1702 1923 1724 1810 1883
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FINANSIELLA EFFEKTER VID ÅTERTAGANDE 

JÄMFÖRT MOT KOSTNAD 
Återkommande kostnad per år 

Antal lönespecifikationer per månad 

Antal år 

Kostnad per lönespecifikation 

Tillkommande engångskostnad 

Påverkan på budget (inkl. engångskostnad} 

Påverkan på budget (exkl. engångskostnad} 

Idag (HRSC) Alternativ (egen regi) Differens mot kostnader 

1 999 200 kr 2 365 047 kr 365 847 kr 

1 700 1 700 O kr 

20400 

98 kr 

O kr 

20400 

116 kr 

911 600 kr 

0 kr 

18 kr 

911 600 kr 

1277 447 kr 

365 847 kr 

JÄMFÖRT MOT BUDGET 
Återkommande kostnad per år 

Antal lönespecifikationer per månad 

Antal år 

Kostnad per lönespecifikation 

Tillkommande engångskostnad 

Påverkan på budget (inkl. engångskostnad) 

Påverkan på budget (exkl. engångskostnad) 

Idag (HRSC) 

Bilaga 3 

Alternativ (egen regi) Differens mot kostnader 

1800 000 kr 2 365 047 kr 565 047 kr 

1 700 1 700 O kr 

20400 

98 

0 kr 

20400 

116 kr 

911600 kr 

O kr 

18 kr 

911600 kr 

1476 647 kr 

565 047 kr 
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Datum: 2017-08-10 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ulla Johansson, Jeanette Hall 

Dnr: KS 000552/2016 – 800 
 
 

Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjäre Båstad Moderaterna har inkommit med en motion om högre kravställning vid 
upphandling av livsmedel till Båstads kommun med hänsyn till miljöpåverkan och hälsorisker. 
Båstads kommun uppfyller motionens yrkanden på alla punkter.    
 

Bakgrund 
I dagsläget är Sveriges djurskyddsregler bland de strängaste i världen. Antibiotika utnyttjas 
endast i sparsam och ansvarsfull omfattning vilket bidrar till kött av hög kvalitet.  
I Danmark är antibiotikaanvändningen 3 ggr så hög som i Sverige och i Tyskland ca 12 ggr. 
 
Sverige har också restriktiva regler för användning av kemiska bekämpningsmedel vid 
produktion av livsmedel och spannmål. 
 
Aktuellt 
Genom att förfina Båstads kommuns krav vid upphandling och ställa minst samma krav vid 
upphandling av livsmedel som vi ställer på våra lantbrukare i primärproduktionen kan vi 
behålla den kvalitetsmedvetna produktionen av livsmedel Sverige har idag. 
 
Båstads kommun ställer de djurskyddskrav som är förenligt med LOU. EU:s grundläggande 
djurskyddsregler, med senaste ändringar, skall vara uppfyllda vid produktion av produkten.  
Ambitionen är att värna om miljön och även att djuren ska behandlats och ha bra 
levnadsförhållanden. Specifika krav har ställts beträffande antibiotika, kirurgiska ingrepp, 
transport av djur till slakt, slaktmetoder, salmonella och rörelsefrihet hos fågel och gris. Se 
bifogad del av förfrågningsunderlag p. 4.19 – 4.30. Kommunen har också ställt krav på färskhet, 
vilket innebär att vi får enbart svenskt fläskkött och svensk köttfärs.  
 
För övrigt livsmedel kommer striktare krav på kemikalieanvändning vid produktion, förenliga 
med LOU, att ställas vid upphandling och få bättre uppföljning under avtalsperioden. 
 
Båstads kommun ställer de krav på transporter som är förenliga med LOU och följer 
upphandlingsmyndighets miljökrav på avancerad nivå och spjutspetsnivå när det gäller 
godstransporter och livsmedelsproduktion. Båstads kommun kommer även att se över 
möjligheterna att ställa krav på att fordon och maskiner som används vid produktion och 
transport drivs med fossilfria bränslen. 
 
Båstads kommun har i aktuellt upphandlingsunderlag ställt skall-krav på att köttet ska komma 
från djur som inte behandlas med antibiotika utan veterinärs föreskrivning.   
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Samtliga skolbarn och våra äldre på kommunala boenden garanteras mat med minsta möjliga 
skadliga miljö- och hälsopåverkan. 
 
Verksamhet 
Genom att ställa höga krav på livsmedel vid upphandling bidrar vi till kommunens miljömål 
och en hållbar utveckling. 
 

Ekonomi 
Att producera livsmedel av hög kvalitet är förenat med högre kostnader. Hänsyn till detta 
måste tas i budget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Genom att låta Båstads kommuns barn i skola och barnomsorg få äta kött med garanterat låg 
antibiotikahalt minskar risken för antibiotikaresistenta bakteriestammar vilket ses som en stor 
internationell hälsofara. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Genom skärpta miljökrav i upphandling gällande livsmedel ökar Båstads kommuns möjligheter 
att nå satta miljömål. 
 
 
 
Teknik och service   Kommunledningskontoret 
Ulla Johansson, Måltidschef   Jeanette Hall, Upphandlare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Moteraterna, Ulla Johansson, Jeanette Hall 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Bjäre Båstad Moteraterna 
FFU livsmedel 
Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun    
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Båstads kommun Livsmedel

Jeanette Hall 14/12

Texten ingår i annonsen
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Livsmedel

1. Allmän information

1.1. Omfattning  

Härmed inbjudes anbudsgivare att lämna anbud på Båstads kommuns upphandling av 

livsmedel.

 

Upphandlingen omfattar Båstads kommuns huvudsakliga behov av livsmedel för successiva 

leveranser.            

            

De områden som upphandlas är följande:            

            

Bryggerivaror            

Djupfryst            

Kolonial/specerier            

Matfett            

Ost            

Specialprodukter            

Ägg            

              

Upphandlingens värde för kommunen beräknas uppgå till ca 4,5  miljoner kronor per 

år.            

            

Upphandlingsvolymen grundar sig på tillgänglig statistik från nuvarande leverantörer 

avseende förbrukning 2012. Uppgifterna ses som en vägledning och kommunerna förbinder 

sig inte att köpa en viss bestämd mängd. Förändringar i volym kan förändras pga tex 

politiska beslut och organisationsförändringar under avtalstiden.            

            

Tillkommande enheter ska kunna utnyttja avtalet till samma villkor under avtalstiden. 

Frånträdande enheter ska ha rätt att avträda avtalet. I dagsläget har Båstads kommun 12 

leveransställen.      

            

Kompletteringsköp eller köp i pedagogiskt syfte omfattas inte av upphandlingen.

            

För att undvika att undvika diskvalificering av produkter ber vi anbudsgivarna att noggrant 
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läsa igenom bilaga "Kvalitetskrav för livsmedel 2013, Båstads kommun" inför valet av 

produkt som offereras samt vara uppmärksam vid ifyllnad av bla förpackningsstorlekar, 

måttenheter och antal per förpackning  i artikelspecifikationen.

1.2. Upphandlande myndighet

Båstads kommun org nummer  212000-0944

1.3. Avtalstid  

 Avtal kommer att gälla för perioden 2014-06-02 - 2016-05-31 med rätt för kommunerna 

till ytterligare 12 + 12 månaders förlängning.     

    

Avser kommunerna att förlänga avtalet skall kommunerna skriftligen meddela leverantören 

detta senast sex (6) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla.

2. Administrativa föreskrifter

2.1. Upphandlingsform

 Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091, öppet 

förfarande. Förfarandet medger inte förhandling. Det är därför viktigt att bästa villkor lämnas 

i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs. Kommunerna 

ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud.

2.2. Anbudets form

Anbudet skall vara skrivet på svenska språket och innehålla de uppgifter som angetts i 

förfrågningsunderlaget samt vara registrerat av firmatecknare eller annan behörig person för 

att vara giltigt.  

 

 

I de fall anbudet registreras av någon annan person än firmatecknare ska fullmakt som visar 

att anbudslämnare har behörighet att företräda företaget vid anbudslämning kunna uppvisas 

på anmodan.   

     

Endast bilagor som efterfrågas ska bifogas anbudet. All annan information ska skrivas i 

fritextfältet vid respektive fråga. Information som, utan hänvisning till punkt i bilaga, enbart 

återfinns i bilaga kan komma att inte beaktas. I de fall inget utrymme lämnats ska 

efterfrågad information lämnas som bilaga.   

     

     

Anbudet skall besvaras elektroniskt via Tendsign. För support ring 013-47 47 520  kl 8-17. 

Var noga med att kontrollera att den e-post-adress som registrerats när 

förfrågningsunderlaget hämtades är bevakad under hela upphandlingen. All information under 

upphandlingen kommer att sändas till denna e-post adress.

2.3. Helt eller delat anbud

Endast helt anbud accepteras.

2.4. Antal leverantörer

Kommunen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör.

2.5. Anbudets utformning

Pris skall lämnas på efterfrågade produkter enligt varubenämningen i bifogad 

Artikelspecifikation.  Produkter ska uppfylla ställda krav.  Om ingen produkt offereras eller 

om produkten inte godkännes kommer positionen att belastas med angivet belastningspris. 
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Alla gul-markerade fält i Artikelspecifikationen ska fyllas i av anbudsgivare.

2.6. Sista anbudsdag

Sista anbudsdag är 2014-05-06.

2.7. Anbudsöppning

Elektronisk öppning av anbuden sker snarast efter anbudstidens utgång.

2.8. Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara bindande 5 månader efter sista dag för inlämnande av anbud.

I fall upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbuden vara giltiga tills dom vinner 

laga kraft.

2.9. Upplysningar under anbudstiden

Om Anbudsgivaren anser att ställda krav i förfrågningsunderlaget är orimliga, otydliga eller 

konkurrensbegränsande är det viktigt att ansvarig upphandlare kontaktas skriftligen på ett så 

tidigt stadium som möjligt, dock ej senare än den tidsfrist för frågor som anges enligt nedan.

Frågor ska ställas via Tendsigns funktion "frågor och svar". Endast skriftligt besvarade frågor 

och svar är bindande.

Frågor till den upphandlande myndigheten ska ställas senast 10 dagar innan anbudstidens 

utgång. Alla frågor ska vara besvarade senast 6 dagar före sista anbudsdag.

Infomationen når alla som registrerat sig som förfrågningsunderlagshämtare.

2.10. Rättelse och nollställning

Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. 

Kommunen får också begära att anbudet förtydligas om det kan ske utan risk för 

särbehandling eller konkurrensbegränsning, sk. nollställning. Nollställning innebär således att 

anbud behandlas så att de blir jämförbara.

2.11. Avbrytande av upphandling

Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar 

som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

2.12. Prövning av anbud

Utvärdering görs genom att jämföra den totala summan av priserna i anbuden.

 

Anbudsgivaren genomgår en formell kvalificering. Här kontrolleras så att anbudsgivaren inte 

uppfyller några punkter enligt LOU 10 kap 1 och 2 §§,  vilket medför eller kan medföra 

uteslutning av leverantör.

 

Därefter jämförs den totala summan av priserna i anbuden och kvalificeringskrav 

kontrolleras, dvs att man uppfyller kraven för skatt och registrering, ekonomiska krav, 

teknisk och yrkesmässig kapacitet samt samtliga övriga ska-krav. Här kontrolleras även att 

samtliga efterfrågade handlingar finns bifogade.
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2.13. Antagande av anbud

Det anbud som uppfyller samtliga kvalificerings- och ska-krav och har lägst jämförpris antas 

som leverantör.

2.14. Tilldelningsbeslut

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas tilldelningsbeslut som visar resultatet av 

upphandlingen. Meddelande om detta, tilldelningsbesked, skickas ut till samtliga registrerade 

anbudsgivare via Tendsign. Det är viktigt att rätt e-postadress är angiven i Tendsign. Avtal 

tecknas tidigast tio dagar från den dag då informationen har nått anbudsgivaren, då 

avtalsspärr upphört. 

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören 

undertecknat särskilt upprättat skriftligt avtal.

2.15. Sekretess

Inkomna anbud är som regel allmän handling.

Anbudsgivare skall i anbudet ange om de önskar att någon del i anbudet ska anses omfattas 

av sekretess.

Anbudsgivaren skall i sådana fall motivera på vilka grunder specifik del anses omfattas av 

sekretess.

Om anbudsgivaren ej anger något kommer kommunen att tolka det som att anbudsgivaren 

inte anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess.

Observera att ett angivande av att delar av anbudet skall omfattas av sekretess i sig inte 

innebär att det kommer att omfattas av sekretess. Kommunen kommer att i varje enskilt 

fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av 

sekretess.

Ange vilka delar som önskas sekretessbeläggas och motivering 

till detta (Fritextsvar)

3. Krav på leverantör

3.1. Uteslutningsgrunder

Anbudsgivaren skall uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne är föremål för 

omständigheter i enlighet med 10 kapitlet § 1 LOU och får uteslutas från deltagande om 

denne är föremål för omständigheter i enlighet med 10 kapitlet § 2 LOU.

3.2. Ekonomisk ställning  

Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets 

ekonomiska och finansiella ställning. I fall lägre rating visas, skall anbudsgivare ändå anses 

uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnar sådan förklaring att det kan anses klarlagt att 

anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Samma kvalificeringskrav 

tillämpas för nystartade företag och utländska anbudsgivare. 

Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet avlägges genom att anbudsgivaren årligen, på 

kommunens anmodan, under avtalsperioden lämnar balansräkningar eller utdrag ur dem.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

3.3. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och sociala 

avgifter

 

Anbudsgivare skall ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och 

betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet, om företaget är 
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registrerat i annat land, enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som 

uppdragits, skall även detta företag uppfylla dessa krav. Upphandlande myndighet 

samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera att lämnade uppgifter är 

korrekta. 

Utländsk anbudsgivare skall på begäran kunna visa motsvarande dokumentation.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

3.4. Teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren skall redovisa sin organisation och sina personalresurser.   

Anbudsgivaren skall vid tidpunkten för tecknande av kontrakt förfoga över teknisk utrustning 

som krävs för tjänstens fullgörande, d v s godkända lokaler och fordon, samt egenkontroll 

program enligt svensk lagstiftning.  

  

Intyg på godkända lokaler och fordon ska uppvisas på anmodan.

Beskriv företaget enligt ovan (Fritextsvar)

3.5. referenser/erfarenhet

Ange två (2) varuleveranser eller tjänster, jämförbara med det uppdrag som Båstads 

kommun efterfrågar,  som utförts under de tre senaste åren med uppgift om värde och 

tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. Ange även 

kontaktuppgifter till referensperson.

Vid nystartande företag kan referenser från personals tidigare erfarenheter i branschen gälla 

som bevis.

Har anbudsgivaren varit leverantör åt kommunen de senaste tre åren gäller detta 

automatiskt som en referens.

Skriv i fritextfältet

Beskriv referensobjekt enl ovan och ange kontaktuppgifter till 

referensperson (Fritextsvar)

3.6. Miljökrav

Företaget skall i sitt anbud beskriva företagets miljöarbeten. Miljöpolicy ska uppvisas på 

anmodan. Om företaget är anslutet till något miljöledningssystem skall detta anges.

Skriv i fritextfältet

Beskriv företagets miljöarbete (Fritextsvar)

3.7. Etisk uppförandekod  

Samtliga varor som levereras enligt detta avtalet skall vara framställda under förhållanden 

som är förenliga med nedanstående krav: 

 

• ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 

 

Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls. 

Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är 

oskäligt 
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Kommunen kan även själv komma att kontrollera att efterfrågade krav följs upp med tex 

leverantörsförsäkran. 

 

Om kraven inte följs får kommunen begära rättelse inom den tid som kommunen 

bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse, eller är rättelsen 

bristfällig har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Valet av 

påföljd skall vara proportionerligt i förhållande till avtalets brott.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

3.8. Producentansvar för förpackningar

Anbudsgivaren ska uppfylla kraven för producentansvaret för förpackningar enligt förordning 

(2006:1273) med senaste ändring. Producentansvaret kan uppfyllas för offererad produkt 

genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till 

REPAregistret eller motsvarande, eller genom att anbudsgivaren har ett eget upprättat 

system.

Intyg ska uppvisas på anmodan.

Ange vilket system anbudsgivaren tillämpar (Fritextsvar)

4. Kravspecifikation

4.1. Sortiment

För att antas som leverantör ska antalet offererade och godkända positioner av efterfrågade 

produkter i artikelspecifikationen uppgå till minst 98 %  i upphandlingen."

Understiger antalet offererade eller godkända produkter 98%  kommer anbudet att 

förkastas.

Icke offererad eller icke godkänd produkt kommer att belastas med angivet belastningspris 

vid utvärderingen.

4.2. Varuprover  

Varuprover ska erhållas kostnadsfritt efter anmodan. 

Under utvärderingen kan prover komma att begäras av produkter, som inte är kända av 

referensgruppen, för att försäkra sig om att produkten uppfyller generella krav för 

storköksändamål.

Referensgruppen, bestående av fem personer, anställda inom måltidsverksamhet samt 

måltidschef, kommer att bedöma om varuprovet uppfyller  kraven för storköksändamål 

avseende

-smak 

-konsistens

-utseende

-lukt

-egenskaper vid tillagning 

-varmhållningsegenskaper 

Resultatet dokumenteras i ett testprotokoll där produkten kan bli godkänd eller ej godkänd. 

För att uppfylla kraven för storköksändamål ska produkten få omdömet godkänd på  fyra 
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eller fler utav ovan utvärderingskriterier.

Om varuprovet inte godkänns kommer artikeln att belastas med det angivna 

belastningspriset.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.3. Ekologiska och Rättvisemärkta produkter   

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla ekologiska produkter som efterfrågas enligt 

produktspecifikationen.

Anbudsgivaren accepterar  krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.4. Godkännande "Kvalitetskrav för livsmedel"  

Bifogat anbudet finns bilaga "Kvalitetskrav för livsmedel Båstads kommun 2013".

Leverantören bekräftar härmed att denne läst och förstått innebörden av relevanta delar i 

bilagan. Leverantören godkänner samtliga ställda krav angivna i ovan nämnda bilaga.

Jag har tagit del av och godkänner kraven i bilagan 

"Kravspecifikation för livsmedel" (Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

4.5. Redovisningsskyldighet   

Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen under anbudstid och avtalstid 

redovisa att ställda krav uppfylls. Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som 

kommunen begär om detta inte är oskäligt.

Kommunen kan även själv komma att kontrollera att efterfrågade krav följs upp med tex  

leverantörsförsäkran.

Om kraven inte följs får kommunen begära rättelse inom den tid som kommunen 

bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse, eller är rättelsen 

bristfällig har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Valet av 

påföljd skall vara proportionerligt i förhållande till avtalets brott

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.6. Krav på kvalitetssäkring, livsmedelssäkerhet och spårbarhet  

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att de krav, kriterier och villkor som ställs i 

detta förfrågningsunderlag kan upprätthållas under en avtalsperiod.  

 

Leverantören skall ha kontroll över produkterna i enlighet med HACCP eller motsvarande 

upprättad plan.  

 

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa spårbarhet i ledet före och efter enligt 

förordningen 178/2002/EG.  
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Dokumentation som styrker efterlevnad av ovanstående skall, vid begäran, kunna tillställas 

den upphandlande enheten.  

 

Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva vilka metoder för kvalitetssäkring som tillämpas och 

hur ovanstående kommer att uppfyllas och efterlevas under en ev. avtalsperiod.  

 

Skriv i fritextfältet

Beskriv kvalitetssäkring som tillämpas (Fritextsvar)

4.7. Tillgänglighet/Service   

Anbudsgivaren skall redogöra för service beträffande beställningsrutiner, varukunskap och 

rutiner vid leveransbortfall. 

Vid beställning bör beställaren få en direkt bekräftelse av anbudsgivaren att beställning är 

gjord. 

Beställningar skall kunna göras per telefon mellan kl 8.00 till 16.00 mån-fre,  eller via 

web-shop. 

Ange om någon extra rabatt utgår vid beställning via web-shop. (utvärderas ej)

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Beskriv rutiner enligt ovan (Fritextsvar)

Extra rabatt vid beställning via web-shop (Fritextsvar)

4.8. Elektronisk handel  

Under avtalsperioden kan kommunen komma att införa elektronisk handel för livsmedel. 

Beskriv leverantörens erfarenhet och rutiner för detta.

Leverantören ska medverka till att underlätta eventuellt införande av e-handel under 

avtalsperioden. Avtalet ska gälla med oförändrade villkor vid införande av e-handel.

Beskriv erfarenhet och rutiner för elektronisk handel. 

(Fritextsvar)

4.9. Besök från säljkåren   

Vid besök från säljkåren kontaktas alltid måltidschefen eller av denna angiven person innan 

besök sker.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.10. Leveranstid   

Avrop kommer att göras av respektive kök. Varor levereras till respektive kök och skall 

kvitteras av beställaren.

Leverans sker en till två fasta dagar i veckan efter överenskommelse mellan leverantör och 

beställare.

Beställning görs normalt 1 vecka innan leverans men kompletterande beställning ska var 

möjligt t o m kl 14 .00 dagen före leverans.

Anbudsvara som är lagervara skall kunna levereras inom en (1) vecka efter avrop, 
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anbudsvara som inte är lagervara skall kunna levereras inom två (2) veckor efter avrop.

Leveranser skall ske mellan kl 07.30 tom 14.00  eller enligt överenskommelse

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.11. Utbyte av vara   

Utbyte av varor eller utökning av varusortimentet i förhållande till anbudslistan får ske endast 

efter skriftligt godkännande av måltidschef i kommunen. Om anbudsvara tillfälligtvis inte kan 

levereras skall likvärdig ersättningsvara sändas efter godkännande av berörd beställare. 

Priset skall dock alltid vara högst anbudspris.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.12. Kampanjer   

Vid kampanjer såsom producenters introduktions, planerings, eller kampanjrabatter, gäller 

att dessa rabatter oavkortat tillfaller kommunen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.13. Returer   

Anbudsgivare är skyldig att ta tillbaka varor, sk. returer. Beställare får faktureras faktisk 

kostnad i det fall beställaren gjort fel. I annat fall står leverantören för retur-kostnad. 

Leverantör skall i samråd med distributören, komma överens om hur returerna skall 

hanteras.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.14. Fel och brister   

Om anbudsgivaren brister i fullgörandet av avtalet, eller om varan väsentligt försenas eller 

helt uteblir, har beställaren rätt att införskaffa varan från annan leverantör.

Om bristen kvarstår under en längre period, mer än en (1) månad skall anbudsgivaren därvid 

ersätta beställaren för uppkomna merkostnader som skadan eller felet orsakat.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.15. Frakt   

Varorna ska levereras fraktfritt inom Båstads kommun.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.16. Leveranssätt   
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Allt engångsemballage skall ingå i offererade priser. Engångsemballage skall vara 

återvinningsbart.    

      

Leveransfordon skall vara utrustade med avdelad plats där endast frysta varor placeras sk. 

frysrännor samt med avdelad plats där endast kylda varor placeras sk. kylrännor. Allt ska 

ske i obruten kyl och fryskedja.

Vid varje leverans av varor skall allt tillgängligt returemballage hämtas av anbudsgivaren hos 

beställaren. Kostnaden härför skall ingå i det offererade varupriset. Returemballage kan vara 

placerat utomhus. Beställaren ansvarar för att returemballage finns tillgängligt vid ny 

leverans.

Beställaren ansvarar ej för förvaring av returemballage som lämnats kvar efter 

leveranstillfället.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.17. Innehållsdeklaration   

Livsmedel måste vara fullständigt innehållsdeklarerade enligt Livsmedelsverkets senaste 

föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

Alla offererade produkter ska finnas med innehållsdeklaration och näringsvärden lättillgängligt, 

som exempelvis på DABAS, leverantörens hemsida eller annan informationskälla. Även 

innehållsdeklaration i pappersformat godkänns. Tillverkaren ansvarar för detta. All 

information ska vara på svenska.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.18. Hållbarhet på livsmedel   

Hållbarhetstiden skall fördelas enligt ”tredjedelsprincipen” mellan producent, grossist och 

kund.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.19. Miljökrav och djurskyddsregler   

Ambitionen i denna upphandling är att värna om miljön och även att djuren ska behandlats 

väl och ha bra levnadsförhållanden. I detta förfrågningsunderlag har därför ett antal 

miljöhänsyn angetts tex krav på förpackningar och djurskyddskrav som hänvisar till 

miljöpåverkan. Vissa av dessa är även kopplade till kvalitetskrav tex livsmedelssäkerhet och 

antibiotika.

EU:s grundläggande djurskyddsregler, med senaste ändringar, skall vara uppfyllda vid 

produktion av produkten. Kravet samt övriga i upphandlingen ställda djurskyddskrav-krav 

gäller endast produkter med mer än 20% animalieinnehåll.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.20. Verifikat/uppföljning   
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Samtliga levererade produkter av en animalisk råvara och beredning av kött skall uppfylla 

följande krav:

• för produkter av köttråvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket 

land djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat. Detta gäller för produkter med köttinnehåll 

överstigande 20%.

• För äggprodukt ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om äggens ursprungs 

land

Anbudsgivaren uppfyller krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.21. Antibiotika   

För animaliska produkter av kött skall följande uppfyllas:

Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är 

veterinärmedicinskt motiverat.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.22. Foder   

Fiskmjöl och kadavermjöl ska ej används i fodret till idisslare och fjäderfä.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.23. Avmaskning   

Avmaskningsmedel skall endast användas efter ordination från veterinär.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.24. Kirurgiska ingrepp   

Djuren ska vara producerade i besättningar där kastrering eller andra kirurgiska ingrepp 

endast sker efter bedövning. Detta inkluderar eventuell avhorning på nötkreatur.  

För kastrering av gris gäller krav om bedövning när ett sådant lagkrav trätt i kraft.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.25. Transport av djur till slakt   

För animaliska produkter av kött skall följande uppfyllas:

Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller, för fjäderfä, max 12 timmar om 

transporten sker nattetid.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej
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4.26. Slaktmetoder   

Djuret skall vara helt bedövat när blodet tappas av.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.27. Salmonella   

För animaliska produkter av kött skall följande uppfyllas:

Produkten skall vara fri från alla typer av salmonella

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.28. Fisk  

Fisk skall offereras enligt uppdaterad fisklista för Miljöstyrningsrådets kriterier för fisk och 

skaldjur. Endast fiskråvara som är markerad som "Bra" enligt Miljöstyrningsrådets fisklista 

ska offereras.

Produkten (fryst,  beredd, processad eller halvfabrikat) skall vara spårbar genom hela 

förädlingskedjan med minst fångstzon, handelsbeteckning (vetenskapligt namn) och 

produktionsmetod (odlat/vilt) angivet i anbudet som bifogad bilaga.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Bilaga med ovanstående uppgifter har bifogats anbudet (Ja/Nej 

svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

4.29. Fågel  

Produkt av kyckling härstammar  från djur som fötts upp på anläggning där 

beläggningsgraden varit max 36 kg/m2 (och max 25 djur/m2 ).

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Hela ägg och produkt av ägg skall ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, 

sandbad och sittpinne.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Näbbtrimning och kastrering skall ej tillämpas i uppfödningen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.30. Grisar  

Samtliga grisar, suggor och gyltor skall ha hållits lösgående. Suggans rörelsefrihet får enbart 

begränsas tillfälligt om suggan uppvisar ett onormalt beteende som utgör en uppenbar 

Sida 12 av 17Utskrivet: 2017-08-09  9:14 Refnr.: 14/12

122

122



skaderisk för smågrisar eller fara för skötaren.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Grisar skall dagligen haft tillgång till material, tex strö eller annat jämförbart material vid 

produktionen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Grisar skall ha haft tillgång till en hel liggyta för vila och en separat gödselyta vid 

produktionen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Svanskupering på grisar ska ej förekomma

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

5. Utvärdering

Utvärdering görs genom att jämföra priset i anbuden.  Den leverantör som uppnått  lägst 

jämförpris, uppfyllt alla obligatoriska krav och kvalificerat sig för utvärdering kommer att 

antas.

5.1. Basprisdag  

Anbudspriser skall beräknas efter basprisdag för 2014-03-01

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

5.2. Artikelspecifikation  

Alla gula fält i Artikelspecifikationen ska fyllas i av leverantören. Minst 98% av efterfrågade 

positioner ska offereras och vara godkända. 

Pris anges i SEK netto exklusive moms. 

Anbudsgivare ska ange de varor i anbudet som är lagervaror resp beställningsvaror.

På position där "delad" anges bör antalet per förpackning vara "1" (en/ett).

Vikten/volymen på produkten bör gå att utläsa från leverantörens varubenämning.

Om några angivelser är missvisande och av olika anledningar kan komma att misstolkas bör 

en kort förklaring lämnas i kolumn S i artikelspecifikationen.

Emballage, personalkostnader, fordonskostnader, administrationskostnader och dylikt skall 

ingå i artikelns pris. Kostnader utöver offererat pris kommer inte att godtas.

I kolumnen pris per kg avrunnen vikt/färdig vara skall anges:

• för produkter som är koncentrerade. pris för färdigspädd vara,

• för produkter i pulverform anges kilopris för färdigblandad vara,
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• för konserver anges kilopris på nettovikten för konserver och dylika produkter.

• för sillkonserver anges jämförelsepriset exkl.sås

• för produkter typ potatismos ska priset anges i kilo för färdig vara,

Totalsumma från artikelspecifikationen ska föras över till nedan angiven prisruta.

Anbudslämnare ansvarar för att siffror och uträkningar är korrekta. Kontrollräkning kommer 

att göras. 

Ifylld Artikelspecifikation ska bifogas anbudet.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Är ifylld artikelspecifikation bilagd anbudet? (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Ange totalsumma från Artikelspecifikationen (Prisruta)

6. Kommersiella villkor

6.1. Villkor från förfrågningsunderlaget  

Avtalet kommer att kompletteras med uppgifter från förfrågningsunderlaget.

6.2. Beställning/ Leveranser  

Leveranser skall ske till i respektive beställning angiven leveransadress. Med varje leverans 

skall följesedel bifogas.

6.3. Avtalsstart/uppföljning  

Leverantören skall kostnadsfritt medverka vid ett möte i samband med avtalsstart.

Leverantören skall kostnadsfritt medverka vid avtalsuppföljning som normalt sker en gång 

per år.

Vid avtalsuppföljning ser man över det upphandlade sortimentet och går gemensamt igenom 

inköpsstatistiken. Kommunen är sammankallande.

6.4. Underavtal  

Eventuellt underavtal är underordnat avtal.

6.5. Ersättningsleverans  

Om produkt ingående i bifogad produktspecifikation utgår eller ändras skall leverantören 

leverera av kommunen godkänd likvärdig produkt utan merkostnad för kommunen. 

Ersättningsleverans godkänns ej utan särskilt medgivande från Båstads kommuns 

representant/beställare.

6.6. Produktförändringar  

Ingående produkter i gällande avtal (produktspecifikation) skall till utförande och kvalitet 

överensstämma med de specifikationer som kommunen fått i anbud. Förändringar i varan 

som skiljer sig från produktspecifikationen gällande ursprung, förpackningsvolym eller 

sammansättning skall i förväg meddelas och godkännas av kommunens avtalsansvarige. 

Icke godkännande kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet om detta skiljer sig 

markant.

6.7. Prisreducering  

Produkt som helt eller delvis betraktas som felaktig avvisas av beställaren som därvid 

antingen har rätt att häva köpet eller kräva ersättningsleverans. Avvisad produkt återsändes 
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efter överenskommelse med leverantören på dennes bekostnad.

Underlåter leverantören att avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter 

meddelande till leverantören rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa 

felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet.

6.8. Leveransvillkor  

Fritt levererat till respektive enhet inom Båstads kommun.

DDP Incoterms 2000.

Leverans skall ske i enlighet med leveranstider angivna i anbudet, i övrigt enligt separata 

överenskommelser.

6.9. Prislista  

Leverantören skall under avtalsperioden kontinuerligt tillhandahålla aktuell avtalsprislista för 

kommunen där samtliga avtalsprodukter finns nettoprissatta (gäller ej bruttoprissatta 

produkter) . Prislistan skall vara i utskrivbart och sorterbart filformat, t.ex. excel och 

innehålla uppgift om artikelnr, nettopris och benämning. Listan skall vara ett hjälpmedel vid 

beställning

6.10. Priser  

Kommunen ersätter leverantören enligt i anbudet lämnade priser.

Alla priser skall anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt.  Emballage, 

personalkostnader, fordonskostnader, administrationskostnader och dylikt skall ingå i 

artikelns pris. Kostnader utöver offererat pris kommer inte att godtas.

Priset skall vara fast i 12 månader från avtalets ikraftträdande.

Tillkommande produkter skall offereras enligt samma principer som tillämpades vid 

ursprungsanbudet. För säsongsanpassade varor begärs separat offert, tex julskinka.

6.11. Prisändringar  

Prislista får justeras max 4 ggr/år enl. DLF (februari, maj, september, november). Vid varje 

justering skall bevis på vilka grunder justeringar sker meddelas köparen. 

Anser leverantören att priserna behöver ändras skall förhandling ske med måltidschef i 

kommunen. Avisering om prisändring skall ske 30 dagar före ikraftträdandet. 

Prisjustering kan inte ske med retroaktiv verkan eller i strid mot vid varje tillfälle gällande 

allmänna prisregleringsbestämmelser. 

 

Skulle avtalet förlängas ytterligare ett år, sker reglering på samma sätt för denna period.

6.12. Kampanjerbjudanden  

Om varor under kampanjer eller dylikt utbjuds till priser som understiger de som angetts i 

det upprättade avtalet skall det lägre priset debiteras.

6.13. Fakturaadress  

Båstads kommun

Ansvar XXXX

Box 1120

269 22 Båstad

6.14. Betalningsvillkor  
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Fakturor skall märkas med avroparens referensnummer. Om ingen anmärkning föreligger 

mot fakturan, erläggs betalning inom 30 dagar, räknat från fakturans ankomstdag. 

Faktureringsavgift eller motsvarande får inte debiteras kommunen. Vid försenad betalning 

har leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt svensk lag på fakturerat ostridigt belopp.  

 

Fakturor som ej klart preciserar vad som inköps kommer ej att betalas.  

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag 

utan skriftligt medgivande från kommunen.

6.15. Bestridande av faktura  

Om kommunen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan får 

kommunen innehålla det omstridda beloppet. Om parterna endast är oense om en viss del 

av det fakturerade beloppet skall kommunen betala det ostridiga beloppet inom den ovan 

angivna tiden. Bestridande av faktura skall ske inom femton dagar från fakturans 

ankomstdag till kommunen.

6.16. Avgifter  

Fakturerings och expeditionsavgifter medges inte.

6.17. Dröjsmålsränta  

Vid försenad likvid får leverantören ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet understiger 

100 kr per faktura. Dröjsmålsräntan debiteras enligt räntelagen § 6.  

 

Leverantören äger ej rätt att debitera dröjsmålsränta om leverantören levererar för tidigt 

mot från båda parter överenskommen leveranstidpunkt.

6.18. Statistik  

Leverantören skall halvårsvis, utan kostnad, förse kommunen med statistik över levererade 

varor, volym och belopp per enhet, per verksamhet och total samt per produktgrupp. Det 

bör även finnas möjlighet att separera alla inköp av ekologiska produkter från övrigt. Av 

rapporten ska det framgå vilka varor som köps enligt avtal.

Statistiken skall sändas elektroniskt till kommunen i excel-format.

6.19. Allmänna bestämmelser

Som underlag för eventuellt ramavtal gäller detta förfrågningsunderlag.

Bindande avtal förutsätter att skriftligt avtal upprättats och undertecknas av båda parter.

6.20. Försäkring  

Enligt ALOS 05.

6.21. Överlåtelse av avtal  

Avtal får ej överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.

6.22. Handlingars rangordning  

För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter 

gäller de sinsemellan i följande ordning.  

1. Skriftliga tillägg till och ändringar i avtalet  

2. Avtalet med tillhörande bilagor  

3. Förfrågningsunderlag inkl kompletteringar  

4. ALOS 05  

5. Leverantörens anbud inklusive kompletteringar och förtydligande
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6.23. Omlastningscentral  

Om kommunen under avtalstiden väljer en tredjepartslogistik, kan detta innebära att alla 

leveranser sker till en leveransadress. Antagen leverantör skall leverera till denna adress och 

möjlighet till omförhandling av villkoren skall finnas.

6.24. Tvist  

Tvist mellan kommunen och leverantören skall avgöras av svensk domstol med tillämpning 

av svensk rätt på kommunens hemvist.

6.25. Uppsägning  

Kommunen äger rätt att säga upp avtalet om leverantören inte uppfyller sina förpliktelser 

enligt detta avtal, eller om denne försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer 

sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på 

obestånd, eller det framkommer att leverantör lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa 

uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal.

6.26. Force Majeure  

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om avtalets fullgörande 

därigenom hindras: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av 

motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp.  

 

För att Part skall ha rätt att åberopa gällande befrielsegrund enligt ovan skall denna skriftligen 

utan dröjsmål underrätta den andra Parten om att sådan omständighet har inträffat.  

 

Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad 

tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den 

inträffade befrielsegrunden.  

 

Kommunen är inte skyldig att erlägga avgift för tjänst som uteblir på grund av åberopande 

av att befrielsegrund föreligger.  

Arbetskonflikt som har sin grund i partsbrott mot kollektivavtal får inte åberopas som 

befrielsegrund.

6.27. Godkännande av avtalvillkor  

Anbudsgivaren godkänner samtliga avtalsvillkor i sin helhet 

(Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1.Allmänna kvalitetskrav för livsmedlen 

1.1 Innehåll och tillsatser 

1.2 Märkning 

1.3 Förpackningar 

 

2. Kolonial och specerier 

2:1 Mjöl, gryn, musli 

2:2 Pastaprodukter 

2:3 Kryddor 

2:4 Baljväxter 

2:5 Buljong och fondextrakt 

2:6 Soppa, sås, puddingpulver, potatis och rotmospulver 

2:7 Vällingprodukter 

2:8 Majonnäs 

2:9 Juice, måltidsdryck och saft 

2:10 Sylt, marmelad och gelé 

2:11 Konserver 

2:12 Kaffe 

 

3. Matfett, ost och ägg 

3:1 Margarin, lättmargarin och olja 

3:2 Hårdost, färskost, smältost och dessertost 

3:3 Ägg 

  

4. Djupfrysta produkter 

4:1 Fisk 

4:2 Fågelprodukter 

4:3 Grönsaker, enkla och blandningar 

4:4 Bär och frukt 

4:5 Bröd 

4:6 Glass 

4:7 Tillagade rätter och färsprodukter 

 

5. Färskt och fryst kött inklusive färs 

5:1 Köttråvaror 

5:2 Köttprodukter 

 

6. Charkuteriprodukter 

6:1 Allmänna kvalitetskrav charkuteriprodukter 

6:2 Produktspecifikation 

 

7. Rökt fisk 

7: 1 Märkning och förpackning 
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1. Kvalitetskrav för livsmedel 

1.1 Allmänna kvalitetskrav för livsmedlen 

Livsmedlen som upphandlas skall i alla avseenden följa svenska lagar och förordningar samt EU-
regler och förordningar- Vid tveksamheter kontakta Livsmedelsverket på tel. 018-175500 eller sök 
information på www.slv.se. Samtliga produkter ska klara normal storkökshantering och 
varmhållning. 

1.2  Innehåll och tillsatser 

 
Följande tillsatser och råvaror får inte förekomma som ingredienser i produkter i leverantörernas 
anbud: 

 Industriellt framställda transfetter, bestrålade råvaror, azo-färgämnen, antioxidationsmedel 
bha och bht (E320 och E321). 

 Djupfryst fisk ska inte innehålla stabiliserings-, konsistens- och vattenbindande medel  
E450, E451, E452. 

 Samtliga köttfärs- charkprodukter ska vara fria från sojaprotein, ärtprotein och ärtfibrer. 
 

Leverantörerna ska vara restriktiva med: 

 smakförstärkare, konstlade rökaromer och sötningsmedel.   

 övriga tillsatser, endast tillsatser godkända av Livsmedelsverket får användas 

 
Övriga krav ska gälla: 

 livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel ska följas 

 samtliga produkter ska vara fria från sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

 samtliga produkter ska vara fria från tillväxthormon och antibiotika 

 samtliga produkter ska vara fria från salmonella och BSE 

 fiskmjöl och kadavermjöl ska inte förekomma i foder till idisslare och fjäderfä 

 samtliga produkter ska vara fria från främmande föremål och skadeinsekter 

 samtliga produkter skall vara fria från främmande lukt och smak. 
 
 
1.3 Märkning 
 

Livsmedel skall vara märkta enligt SLV 2004:27 märkningsföreskrifter samt gällande EG-direktiv 
med följdbestämmelser.  
 
Information på svenska, typ produktblad, ska finnas för alla produkter. Produktbladet ska minst 
innehålla de punkter som anges här, med undantag för de punkter som behandlar datum av olika 
slag: 
 

 Namn på produkten och användningsområde 

 Tydlig angiven vikt. 

 Batchnummer/producent/leverantör/ursprungsland/beredningsland 

 Tillverkningsdatum/infrysningsdatum/förpackningsdag, bäst föredatum och sista 
förbrukningsdag 

 Förvaring och hållbarhet 

 Energi och näringsvärde 

 Nettovikt/nettovolym/färdig produkt 
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 Klar och tydlig innehållsdeklaration på svenska 

 Doserings-/portionstabell samt tillagningsanvisningar 
 
I förekommande fall ska uppgift även lämnas om: 

 Sockerhalt 

 Typ av sötningsmedel 

 Salthalt 

 Utmalningsgrad 

 Ingående konserveringsmedel 

 Ingående utdrygningsmedel t.ex. potatismjöl 

 Lysozym 

 Fiberinnehåll 

 Fördelning mellan mättat, enkelomättat och fleromättat fett 

 Förekomst av sojaprotein, sojalecitin, ägg, laktos, mjölkprotein och gluten 

 Förekomst av nötter, mandel, jordnötter, aprikoskärnor, selleri och sesamfrö 

 Antal innerförpackningar ska anges  
 

På innerförpackningen ska framgå 

 Namn på produkten 

 Producent 

 Sista förbrukningsdag 

 Artikelnummer 

 Om märkning saknas på innerförpackningen ska lösblad bifogas i ytterförpackningen med 
uppgifter 

 
 

 Förpackning 
 

 Samtliga livsmedelsförpackningar – som livsmedlet ska förpackas i – skall uppfylla kraven i 
Livsmedelsverkets föreskrifter, med aktuella ändringar, om material och produkter avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel.  

 Förpackningsstorlekar se specifikation per produkt. Ingen förpackning ska väga mer än 12 
kg 

 Ytteremballaget ska vara helt, torrt och utan framträdande lukt samt ge produkten lämpligt 
Samtliga köttfärs- charkprodukter ska vara fria från sojaprotein, ärtprotein och ärtfibrer. 

 skydd. 

 Förpackningsmaterialet ska vara godkänt för livsmedelshantering 

 Förpackningar ska vara lätt att öppna och tillsluta 

 Förpackning för djupfrysta fågelprodukter, fisk, grönsaker, samt kött och charkvaror skall, 
om returbacksystem saknas, vara i försluten papplåda, invändigt förpackat i plast. 

 Leverantören ska kunna leverera färsk köttfärs både vacuum-förpackat och ej vacuum-
förpackat. 

 Miljö- och hanteringsmässiga förpackningar mjukkonserv typ BiB och PP förordas 

 Tillhörande dispensers ska tillhandahållas kostnadsfritt under avtalstiden 

 Kryddor ska levereras i förpackning med skruvlock om inget annat anges på positionsnivå. 

 Delad förpackning innebär att kartongen ska kunna delas. Dvs den produkt som efterfrågas 
ska kunna beställas styckevis. Samtliga positioner där delad efterfrågas ska offereras enligt 
angiven vikt på positionsnivå. 

 Styckevikt ska framgå i leverantörens varubenämning enligt angivelse på positionsnivå. 
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2. KVALITETSKRAV  FÖR KOLONIAL OCH SPECERIER 

2.1 Mjöl, gryn, musli och flingor  

 
Allmänt 
Tillverkning skall ske i helt slutna system ända fram till och med packning. 
Produkterna skall: 

 Ej innehålla nötter, jordnötter, aprikoskärnor, mandel eller sesamfrö 

 Endast naturliga sockerarter från mjöl, mjölk och frukt skall ingå. 
 

 

Risgryn 
 

Bör vara fria från bruna eller brutna korn. Ska ej klibba vid kokning eller varmhållning. 
Gäller dock ej rundkornigt ris eller typ jasminris. 
 

Socker och salt 
 

Socker skall innehålla lägst 99,5 g sackaros per 100 g 

Farinsocker och råsocker får bara innehålla naturliga beståndsdelar av sockerväxtråvara 

Florsocker skall innehålla lägst 95 g sackaros och högst 5 g stärkelse/100 g 

Salt skall vara berikat med jod 
 
Knäckebröd, rån och ströbröd 
 

 Produkterna skall vara fria från mjölk, mandel, nötter, jordnötter, aprikoskärnor och 
sesamfrö. 

 

2.2 Pastaprodukter 
 
Pastan skall vara 

 Tillverkad av 100 % durumvete. Undantag vit fiber minst 95% durum. 
(Kravet på 100% durumvete gäller ej glutenfri pasta) 

 Extra kokfast samt ska kunna varmhållas utan klibbning 

 Fri från ägg (gäller ej Tagliatelle med ägg) 
 

Pasta för soppa ska vara särskilt kokfast. 

 
2.3 Kryddor 
 
Smaksättare och kryddor 
 

Riven pepparrot skall vara äggfri 
Sockerkulör skall vara fri från gluten- laktos- soja och sojasläkting 

Äkta kinesisk soja skall vara fri från laktos och gluten. 

 

2.4 Baljväxter 
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Gula ärtor 

Ärtor skall vara av senaste skörd samt väl mogna, friska och välrensade. För godkänd kokbarhet 
erfordras att 98% av ärtorna skall vara kokta efter 2 timmar vid kokning i s.k. mjukt vatten. 
Halt mekaniskt skadade och djurätna ärtor får sammanlagt inte överstiga <4% 

Halt foderärtor och vicker far sammanlagt inte överstiga <0,5%. Halt andra främmande 
beståndsdelar än foderärtor och vicker får sammanlagt inte över stiga <0,3% 

vattenhalt får inte överstiga <16,0%Förekomst av ärtsmyg far högst uppgå till <2 st/kg 
 

Bruna bönor 
Bruna bönor skall vara av finaste skörd samt fria från insekter. Bönorna skall vara väl mogna, 
friska, välrensade, jämna till färg och storlek och sådana att de blir mjuka vid kokning i s k mjukt  
vatten efter 2 timmar. Halten av skadade bönor, andra bönor än matbönor, samt främmande 
beståndsdelar far inte överstiga <2%. Vattenhalten far inte överstiga <18°/a 
    

2.5 Buljong och fondextrakt. 

Tillverkningen skall ske i helt slutna system ända fram till och med packning. 
Produkterna kall vara  

 fria från gluten, ägg, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och sojasläktingar 

 fria från transfetter 

 baserad på naturliga råvaror 
Produkter fria från konserveringsmedel förordas 

Köttbuljong ska innehålla mer än 8 % köttextrakt, utspädd vara. 
 

 

2.6 Soppa - sås – puddingpulver och potatis och rotmospulver 
 

Tillverkningen skall ske i helt slutna system ända fram till och med packning. 
Produkterna skall vara fria från transfetter.  
Produkterna skall vara baserade på naturliga råvaror 
Produkter fria från konserveringsmedel förordas 

Potatis- och rotmospulver ska vara fritt från gluten, soja och sojasläktingar 
   
 

2.7 Vällingprodukter 
 

Det ingående fettet i vällingprodukterna skall utgöras av enkelomättat och fleromättat fett 
De osockrade vällingprodukterna skall endast innehålla sockerarter från mjöl och mjölk medan de 
sockrade varianterna kan innehålla sackaros och fruktsocker. 
 
    

2.8 Majonnäs 

 Majonnäsen skall vara framställd av salmonellafria ägg och vegetabilisk olja. 

 Tillverkningen skall ske i helt slutna system fram till och med packningen. 

 Äkta majonnäs skall ej innehålla mjölk, soja, sojasläktingar eller baljväxter    

 Fetthalten i majonnäsen enligt nedan angivna värden. 

 Majonnäs med beteckningen ”äkta” skall innehålla minst 75 g fett/100 g 

 Lättmajonnäs minst 30 g fett / 100 g 
 

133

133



 
 

2.9 Juice, måltidsdryck och saft 

 I juice skall råvaruingrediensen bestå av 100 % råsaft och vara utan tillsatt socker 
(undantag tranbärsjuice som får innehålla naturligt socker och vatten) 

 I saft tillverkad på citrusfrukter skall råsaftmängden vara lägst 6 g råsaft/ 100 gram 
konsumtionsfärdig saft. 

 I saft tillverkad på bär och övrig frukt skall råsaftmängden vara lägst 9 g råsaft/100 gram 
konsumtionsfärdig saft. 

 Färgämnen får inte ingå i juice, nektar eller saft. 
 

 

Uttryck på förpackningen Kan produkten innehålla 

sackaros? 

Kan produkten innehålla 

andra sockerarter? 

Kan produkten innehålla 

sötningsmedel? 

Osockrad, socker ej tillsatt; 

sötad utan socker, utan 

sockertillsats 

Nej Ja, från råvarorna Ja 

Utan vanligt socker 

 

Nej Ja, både tillsatta och från 

råvarorna 

Ja 

Sockerfri, utan socker 

 

Nej Nej Ja 

Osötad Nej 

 

Ja, från råvarorna Nej 

 

Dryck med beteckningen lättsockrad skall vara sötat med enbart socker och innehålla högst 6 g 
socker/100 g 
 
Drycker 
 

Typ av dryck Produkt  Råsaft i färdig dryck Tillsatt socker 

Frukt- och bärdryck 

 

Måltidsdryck lättsockrad 10-20 % Citron 5-10 % Max 6 % 

Frukt- och bärdryck Måltidsdryck osötad  30-45 %  Nej,  

 

Frukt-och bärdryck Måltidsdryck osockrad 

 

10-20 % Nej. Endast sötningsmedel 

Frukt- och bärdryck Blandad, typ saft 

 

˃ 9% Max 6-8% 

 Citrus, typ saft ˃ 6% Max 6-8% 

    

 

 

 

2.10 Sylt, marmelad, gelé 

Bären som ingår i respektive sylt skall vara välrensade och av årets senaste skörd.  

 Bärhalten får vara lägst 35% / 100 gram sylt. 

 Äpplemos skall innehålla lägst 45% äpplen. 

 I marmelad får det vara lägst 25 % citrusfrukt/100 gram marmelad varav minst 10 gram 
fruktkött. 

 Färgämnen och aromer skall inte ingå i sylt, mos eller marmelad 
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 Sylt, marmelad och gelé skall inte innehålla stärkelsesirap 

 Sylt, marmelad och gelé skall vara sockersötade 

 I lättsockrade sylter/produkter skall det ingå max 30 g socker/100 g sylt 

 I lättsockrat äpplemos skall det ingå max 25 g socker /100 g mos 

 Frukt/bärmängden skall vara lägst 35 g /100 g färdig vara 

 I gelé skall det vara lägst 35 g frukt-/bärsaft / 100 g färdig vara 

 I svart vinbärsgelé får det vara lägst 25 g frukt-/bärsaft / 100 g färdig vara 

 Socker och sötningsmedel 
 

2.11 Konserver 

Grönsaker groddar och bönor  

 Grönsakerna skall vara av senaste skörd samt väl mogna, friska och välrensade 

 Majs ska inte innehålla tillsatt socker 
 

 Hantering/förpackning 

 Förpackningen skall vara av bleckplåt eller stålplåt ut och invändigt försedd med tenn. 
Plåttjockleken skall vara anpassad efter burkstorleken, vattenbaserade färger utvändigt. 
Förpackningen skall utvändigt vara lackad med epoxy polyester. Fogarna skall vara 
svetsade med koppartråd. 

 Plåtförpackningen skall vara återvinningsbar.     
 
Ovanstående förpackningskrav är godkända enligt EU-normer. 
 
Tomatprodukter 
 
Tomatketchup ska innehålla tomatråvara motsvarande minst 140 g färska tomater (ca 50-52 % 
tomatpuré) /100 g ketchup. Tomatketchup ska  

 enbart vara sötad med sackaros. 

 Inte innehålla aromer 
 

Fisk- och sillinläggningar 

 För all råvara skall både svenskt och latinskt namn anges på förpackningen 

 Råvaran till samtliga sillinläggningar skall vara skinn- och benfri. 

 Råvaran till saltsill skall vara skinn- och benfri. 

 Tonfisk skall vara msc-märkt. 
 
Fisk varmrökt, kallrökt färsk skall vara benfri 
För all råvara skall både svenskt och latinskt namn samt fångstplats anges på förpackningen 
 

 

2.12 Kaffe 

 Bryggmalet kaffe skall vara anpassat för kaffebryggare och automatkaffemaskiner som 
finns i Sverige. 
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 Råvaran får /100 gram innehålla högst 7 gram andra delar av kaffeträdet än frön och högst 
3 gram andra beståndsdelar.  

 Kaffet skall bestå av 100% Arabicakaffe. 

 Kaffet skall vara förpackat i aromtäta påsar 

Märkning 

På ytteremballaget skall anges: 

 Rostning   

 Malningsgrad 
 
 

3. KVALITETSKRAV FÖR  MATFETT, OST OCH ÄGG 

3.1 Margarin, lättmargarin och matolja 

Produkterna skall ej innehålla gelatin. 
 
Bordsmargarin 

 Bordsmargarin med 70-80 g fett/100 g färdig vara skall innehålla max 33 % mättade 
fettsyror 

 Bordsmargarin med 59-60 g fett/100 g färdig vara skall innehålla max 24 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Bordsmargarin med 38-40 g fett/100 g färdig vara skall innehålla max 17 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Flytande margarin med 80 % fett/100 g färdig vara skall innehålla max 15 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Matlagningsmargarin med 80 g fett/ 100 g färdig vara skall innehålla max 32 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Matolja skall innehålla max 15% mättade fettsyror av den totala fetthalten. 
 

3.2 Hårdost, färskost, smältost och dessertost. 

 Mjölken som används vid all ostframställning skall vara pastöriserad 

 Lysozym (E1105) får inte ha använts vid osttillverkningen 

 Har det vid framställning av ost använts mjölk eller mjölkprodukt från annat djurslag än 
nötkreatur skall dessa produkter märkas med namnet på det använda djurslaget. 

 
 
Snittytans utseende på rundpipig ost 
 

 pipornas fördelning skall vara jämn, 

 pipornas form skall vara runda. 
 

Hårdostens konsistens 
 

 osten skall vara skivbar och något elastisk. 
 

3.3 Ägg och äggprodukter 
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Både färska hönsägg av kvalitetsklass A och färska A-klassade hönsägg, som är 
hygienbehandlade med typ UV-ljus eller tvättade med tvättmedel anpassat för livsmedel, 
upphandlas. Förpackningsvecka får vara tidigast veckan före leveransveckan. Äggen skall vara  
Salmonellafria. Eventuella tillsatser i äggprodukter får endast vara citronsyra, vinäger och salt. 

Märkning 

På ytteremballaget skall anges: 

 Kvalitetsklass 

 Producent/Leverantör/Ursprungsland 
 

 

4. KVALITETSKRAV FÖR DJUPFRYST 

4.1 Fisk   

Allmänt. 

 Fisk med MSC märkning förordas. De positioner där msc är särskilt angivet ska detta krav 
uppfyllas. 

 Stabiliserings- konsistens och vattenbindande medel ska inte användas 

 All fisk skall anges både med svenskt och latinskt namn (bifogas som bilaga) 

 Samtliga fisksorter skall vara helt benfria  

 Samtliga fisksorter skall vara singelfrysta/shatterpackad. 

 Av anbudet skall fiskens ursprungsland framgå (bifogas som bilaga) 

 Infrysningsdag/bäst före dag 

 Vid vattenglaserad produkt skall nettovikten anges d v s vikten utan is. 
 

 

 Opanerade portionsfiléer 

Då det gäller plattfisk skall det tydligt framgå om den mörka skinnsidan är borttagen. 

Ostekta och förstekta panerade fiskprodukter 

 Av ytterförpackningen skall det framgå mängden fisk/ 100 gram, råvara samt panadens 
sammansättning 

 Panerade fiskprodukter skall företrädesvis bestå av minst 60 % fiskfilé i den levererade 
produkten 

 Av förpackningen skall det framgå fisksort, om det är hel fiskfilé, eller pressad fisk. 

 Då det gäller plattfisk skall det tydligt framgå om den mörka skinnsidan är borttagen. 

Gratänger: 

Fiskgratänger skall bestå av minst 70 % fisk av den levererade produkten 
 

Beredda fiskrätter: 

Av ytterförpackningen skall det framgå hur mycket fiskråvara som ingår i 100 gram vara, samt 
fisksort eller fisksorter som ingår i respektive fiskrätt. 

4.2 Fågelprodukter  
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Allmänt 

 Samtliga fågelprodukter skall vara salmonellafria.    

 Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte får inte ha använts vid uppfödning.  

 I produkten får tillfört vatten och salt inte överstiga 13 % 

 En djupfryst kyckling får endast ta upp 5 % vatten vid kylning.  

 För färsk kyckling är vattenupptagningen begränsad till 2 %.  

 Samtliga råa fågelprodukter skall vara styckfrysta och glaserade. 

 Fågelprodukterna får ej vara marinerade. 

 I färsprodukter av fågel skall köttmängden vara lägst 54 % och max 16 % fett. 

 I kycklingkorv skall köttmängden vara lägst 54 % och max 21 % fett 

 Märkning 

 

Vid vattenglaserad produkt skall nettovikten anges på ytteremballaget dvs vikten utan is.  
 

4.3 Grönsaker, enkla och blandningar 

 Grönsakerna skall vara odlade under kontrollerade former och inte innehålla restsubstanser 
av bekämpningsmedel  

 Grönsakerna skall vara så förberedda så att de direkt skall kunna användas i matlagning. 

 Samtliga grönsaker skall vara lösfrysta, dock ej bladspenat 
 
 

4.4 Bär och frukt 

Bär och frukt skall vara odlade under kontrollerade former och inte innehålla restsubstanser av 
bekämpningsmedel. Bär och frukt skall vara osockrade och lösfrysta. 
 

4.5 Bröd  

Brödet skall vara bakat av mjöl som berikats med av livsmedelsverket godkända mineralämnen 
och vitaminer. Färgämnen får inte ingå i brödet. Om brödet av tradition innehåller färgämnen 

typ kavring, skall det anges på varje bröd. 
 
Formbröd ska vara bakat i form 
Limpa ska vara bakat utan form. 
 

4.6 Glass 

Gräddglass skall innehålla grädde med minst 36 % fett   
Mjölkglass och gräddglass skall innehålla 7 – 15 % mjölkfett.   
Sockerfri glass skall vara sötad med aspartam eller likvärdigt.   
 

4.7 Tillagade rätter och färsprodukter 

Färsprodukter 

Köttmängden får ej understiga 60 gram/ 100 gram råvara 
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Undantag kåldolmar där köttinnehållet ska vara lägst 24%. 
Köttmängden i hamburgare skall vara lägst 89 gram nötkött/100 gram råvara. 
Samtliga produkter skall vara fria från transfetter och härdade fetter 
Köttsammansättningen i blandfärs skall vara 60% nötkött/kalvkött och 40% fläskkött 
Samtliga färsprodukter skall vara singelfrysta. 
Stekta färsprodukter skall vara stekta med kontaktsteknings metoden eller likvärdig.  
 

Övriga tillagade rätter 
 
Potatisprodukter ska inte vara friterade i palmolja.

 

5. KVALITETSKRAV FÖR FÄRSKT OCH FRYST KÖTT, INKLUSIVE FÄRS. 

5.1 Köttråvaror 

ALLMÄNT 

 Allt kött skall vara ifrån slaktkroppar enligt regler Europaklassificering 

 Kött och organ vilka levereras som kylvara, får inte tas från tidigare djupfryst vara 

 Köttvaran som ingår i respektive produkt skall vara garanterat fri från antibiotika och 
salmonella och BSE 

 Allt kött skall vara anatomiskt styckat 

 Djupfrysta produkter får vid leverans inte ha varit lagrade längre tid från infrysningsdagen 
än 3 månader för gris och organ, för övriga köttvaror 5 månader. 

 
 

Nedanstående föreskrifter gäller för: 

Kött av nöt  
Kött av kalv  
Kött av gris 

Organ 
 

 
 
 

Kött av nöt 

Kött av nöt skall vara detaljstyckat benfritt. Nötkött utom köttfärskött skall vara från fettgrupp 02 
eller 04 (andel putsfett (%) grupp 02 mindre än 3% grupp 04 lika med eller mer än 3% men mindre 
än 5%). 
 
Bog (Märgpipa) 
Bogen frånskäres bringan i bindvävshinnan. Läggen avstyckas omedelbart ovanför armbågsleden 
skärs benfri och putsas fri från talg och senor.   Ska levereras mörad.  
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Högrev 
Högreven avskiljes från märgpipan och bringan med ett snitt som går genom bogbladskammens 
spets intill bogledskulan parallellt med rygglinjen. Högreven skärs benfri och senor och talg putsas 
bort. Ska levereras mörad. 
 
Bringa 
Avstyckas från högreven i samma linje som märgpipan. Bringspetsen med första revbenet från 
halsen räknat avstyckas, slaktsidan med sista revbenet mot bakdelen frånstyckas. Bringan benas 
ur i ett stycke tätt intill revbenen, spareribsskärning och putsas fri från talganhopningar, blodrester 
och brosk. 
 
Innanlår 
Kappan tas bort och innanlåret putsas väl. Levereras mörad. 
 
Fransyska 
Putsas fri från senor och talg. Levereras mörad. 
 
Rostbiff 
Putsas väl. Levereras i hel bit utan kappa. Levereras mörad. 
 
Ytterlår 
Levereras heldraget och mörat. 
 
Köttfärs 
Nötkött fritt från talg och ben, men som inte kan sorteras, fritt från bindväv och mindre senor. 
Fetthalt ca 10 %. Köttfärsen ska levereras med eller utan vacuumförpackning enligt 
överenskommelse med kunden.  
 
Tärnat nötkött (Grytbitar) 
Tärningar av ytterlår eller av högrev och märgpipa. Fetthalt ca 10 %. 
 
Strimlat nötkött  
Strimlor i första hand från ytterlår, fransyska samt den tjocka delen från benfri märgpipa. Fetthalt 
ca 10 %. 
 

Kött av kalv 

Kött av kalv skall vara från mellankalv lägst grupp I. 
 
Tärnat kalvkött 
Magert kalvkött i tärningar från bog och högrev samt kappa från innanlår och rostbiff. 
 

Kött av gris 

 Kött av gris skall med undantag av magert fläskkött II (fläskfärskött) vara från helt, kastrerat 
hansvin eller från hongris som inte grisat. 

 Vikten får inte understiga 40 kg.  

 Kött från gris inom intervallet EPM 56-61% 
 
Benfria detaljer 
 
Sidfäsk/färskt rimmat putsat. 
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Skiljs från bogstycket rakt över femte revbenet. Mellangärdsfästen, ister och brosk skärs bort. 
Skyddshinnan på revbenen tas bort före spritningen. Kanterna skärs till vinkelrätt. Bukremsa och 
ändbit skärs bort. Levereras utan svål, hel eller skivat.  
Kvalitets EPM (Procentkött: PRIMA 45 -55% EP 56-59% EPM 60-65 %) 
 
Kotlettrad 
Skärs benfri i ett stycke. Späcket skärs bort i den naturliga hinnan. Putsas fri från körtlar och 
blodrester.  
 
Karré 
Skärs benfri i ett stycke. Späcket skärs bort i den naturliga hinnan. Putsas fri från körtlar och 
blodrester. 
 
 
Skinka rundskuren 
Skinkan skärs helt benfri. Fett läggkött och magert ljumskfläsk samt flikar av svål tas bort.  
 
Bog 
Bogen skärs benfri i ett stycke och putsas. Lösa delar efter uppskärning av bogblad putsas bort.   
 
Hel fläskfilé med filéhuvud 
Skärs ut från kotlettraden ända upp till skinkan. 
 
Fläskfärs 
Svål-och benfritt griskött, som inte kan sorteras helt fritt från senor och fett. Fetthalt max 17 %. 
 
Tärnat kött (Grytbitar) 
Tärnat griskött från den köttiga delen under och runt bogbladet.  
 
Strimlat kött 
Strimlat kött från den köttiga delen och runt bogbladet 
 
 
Detaljer med ben 
 
Revbenspjäll knäckta 
Frånskärs sidan i under hinnan putsas fritt från svål, blodkött och ister. Revbenen ska frånskäras 
femte revbenet.  
 
Kotlettrad huggen 
Styckas i ett stycke från 11 eller 12 kotan till första ländkotleden. Ryggspäcket skärs bort. 
Kotletterna sågas jämna.  
 
Kött av lamm 

 Kött av lamm skall vara från slaktkropp av får som inte har lammat 

 Kött av lamm skall vara från fettgrupp 02 eller 04 Andel putsfett grupp 02 mindre än3% 
grupp 04 lika med eller mer än 3 men mindre än 5 % 

 
Lammstek benfri 
Steken tas av mellan de två sista ländkotorna. Talgen putsas bort och steken benas ur. Levereras 
nätad.  
 
Lammkött tärnat 

141

141



Tas från urbenad putsad bog, bringa och rygg. 
 
 

Organ 

Organ skall vara veterinärbesiktigade samt försedda med stämpel. Lever (nöt-, ungnöt- samt 
mellankalvlever skall vara befriat från gallblåsa, fett, körtlar och senor, dock ej senfäste mot   
Mellangärde. Allt kött skall vara ifrån slaktkroppar enligt regler EUROPAKlassificering. 
 
 

5.2 Djupfrysta köttprodukter och färdigmat 

Särskilda föreskrifter 

Djupfrysta produkter får vid leverans inte vara lagrade längre tid från infrysnmgsdagen än:  
3 månader för kött av gris och organ 
5 månader för övriga köttvaror 
Tärnat och strimlat kött ska vara lösfryst. 
 
 

6. KVALITETSKRAV FÖR CHARKUTERIPRODUKTER 

6.1 Allmänt charkprodukter 
 

 Sojaprotein, ärtprotein och ärtfibrer ska ej ingå i produkterna.  

 Produkter fria från laktos, mjölkprotein och gluten förordas. 

 Produkter som ej innehåller E 450-E452 förordas 

 Kylda produkter förordas  
 
 
 

6.2 Produktspecifikation 
 
Falukorv hel, skivad och strimlad 
 

Ska innehålla minst 55 % kött och max 23 % fett och 17 % fett  
Typ nyckelhålsmärkt ska innehålla minst 60 % kött och max 10 % fett 
 
 
Fläskkorv 
Ska innehålla minst 50 % kött och max 25 % fett 
 
Köttkorv 
Ska innehålla minst 50 % kött och max 25 % fett 
 
Frukost och lunchkorv 
Ska innehålla minst 60 % kött och max 20 % fett 
 
Kryddkorv 
Ska innehålla minst 75 % kött 
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Prinskorv 
Ska innehålla minst 60 % kött och max  25 % fett 
 
Wienerkorv 
Ska innehålla minst 60 % kött  max 22 % fett 
 
Grillkorv 
Ska innehålla minst 60 % kött  max 25 % fett 
 
Varmkorv 
Ska innehålla minst 52 % kött och max  25 %  fett 
 
Kokt och rökt medwurst 
Kött som ingår i denna produkt skall enbart vara oberett eller saltat nöt- griskött och avsvålat kött 
av gris. Max 32 % fett.  
 
Leverpastej. 
I 100 gram färdig vara skall det ingå lägst 30 % lever. Fetthalten far inte överstiga 25 %.  
Pastejen ska vara fri från laktos, mjölkprotein och gluten. 
 
Kalvsylta 
I 100 gram färdig vara skall det ingå minst 50 gram kalvkött. Annat kött får inte användas. 
 
Blodpudding och blodkorv 
Fetthalten får inte överstiga 12 % fett/ 100 gram färdig vara. 
 
Skinka kokt och rökt. 
Produkten skall uteslutande bestå av lårmuskel av svin. 
 
Skinka kokt och rökt pressad 
 
Kassler.  
Skall vara en oblandad köttprodukt av kotlettrad från svin. Saltad och varmrökt och avfettad. Nätet 
ska vara borttaget 
 
 
Fläskkött rökt tärnat och strimlat 
Ska bestå av helt kött och innehålla minst 84 % kött och max 16 % fett 
 
 
 

 

7. RÖKT FISK 

7.1 Märkning och förpackning 

På ytteremballaget skall framgå: 
Fisksort/fångstplats och ursprungsland 
Fångstdag/auktionsdag och leverantör  
Renskuren filé, alt. benfri filé, 
Fisken skall vara förpackad i miljövänliga engångsförpackningar. 
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BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Motion ang. kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

Sverige har en mycket fin produktion av livsmedel. K valitetsmedvetna od
lare och odling enligt Svensk Sigill- normer innebär en hög miljömedve
tenhet och ett restriktivt utnyttjande av kemiska bekämpningsmedel. 
Svenska djurskyddsregler är de strängaste i världen, antibiotika utnyttjas 
endast i sparsam och ansvarsfull omfattning vilket bidrar till kött av hög 
kvalitet. 

Vi bör ställa minst samma krav vid upphandling av livsmedel till kommu
nens mathållning till våra skolbarn och till våra äldre på kommunala boen
den, som vi ställer på våra lantbrukare i primärproduktionen. 

Kraven kommer att medföra att svenska lantbrukare och svensk livsme
delsproduktion får konkurrera om anbud på mer lika villkor jämfört med 
importerade livsmedel. 

Klippans Kommun har här varit en föregångare och ställt specifika krav i 
upphandlingen, vilket gjort att man kunnat upphandla svenska, närprodu
cerade produkter av hög kvalitet. Man har tydligt specificerat hur man 
kommer att utvärdera anbuden, med betoning på såväl produktions- som 
produktkvalitet. Man har ställt omfattande krav på företagens miljöarbete 
och hur man arbetar med utsläpp av klimatgaser. Man har även t ex ställt 
krav på att köttet skall vara fårskt, ej vakuumförpackat, vilket därmed en
ligt uppgift utesluter det i1nporterade köttet. 

Resultatet har blivit att man kunnat upphandla svenska kvalitetsvaror i hög 
utsträckning. 

Yrkande: 

Jag yrkar på att Båstads K.ommun ställer krav på produkt- och på produk
tionskvalitet som 1ninst motsvarar de krav som gäller vid svensk livsme
delsproduktion, för odling enligt normer för Svensk Sigill samt för djur 
produktion enligt svenska djurskyddsregler. 
Jag yrkar även på att man ställer krav på att såväl produktion som trans
porter medför så låg produktion av kli1nat aser som möjligt där man efter
strävar korta transportavst~ 

Rammsjö, 160419 ~ l ~---
Ann Elofson ( M ) Christer de la otte (M) 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-08-11 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000016/2015 – 901 
 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Kommunstyrelsen beslutar införa ny punkt, KS/E014 ” Beslut om att ingå hyresavtal”, i  
delegationsordningen.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt reglemente för kommunstyrelsen 7 § 9 punkten rätt att besluta 
om att hyra lokaler för kommunens verksamhet. Denna rätt delegeras enligt reglementet från 
kommunfullmäktige till styrelsen.  
 
Att beslut om att hyra lokaler för kommunens verksamhet återfinns i reglemente för 
kommunstyrelsen, innebär ett tydliggörande från politikens sida att frågan i Båstads kommun 
inte ska betraktas innefattas i förvaltningens verkställighet.  
 
Idag har kommunstyrelens ordförande med stöd av beslut om kommunens firma, dnr. KS 
994/11 -900, rätt att med kontrasignering av kommunchef, ekonomichef, teknik och 
servicechef, personalchef, kanslichef eller kommunsekreterare teckna kommunens firma i 
övriga förekommande fall inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Detta inbegriper 
enligt reglemente tecknande av hyresavtal. Denna rätt ger dock inte kommunstyrelsens 
ordförande befogenhet att ingå hyresavtal, utan behörighet gentemot andra parter. För att få 
teckna firman ska ingående av kontraktet antigen vara en del av verkställigheten eller grunda 
sig på ett beslut fattat i kommunstyrelsen.    
 

Aktuellt 
Enligt gällande reglemente har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om att hyra lokaler för 
kommunens verksamhet. Frågans karaktär vad gäller bland annat dess verkställande natur och 
krav på omedelbarhet är dock sådant att ett kollegialt beslut i kommunstyrelsen ofta inte är 
ändamålsenligt. Därför föreslås delegering av beslut om att hyra lokaler till kommunstyrelsens 
ordförande, med förste eller andra vice ordförande som ersättare. Detta följer mönstret i 
delegationsordningen i övrigt. 
 
Denna punkt föreslås införas under avsnitt ekonomi. 

Nr.  Ärende  Lagrum  Delegat  Ersättare  Anmärkning  

KS/E014 Beslut om att 
ingå 
hyresavtal 

 KS ordförande  1:e eller 2:e 
vice 
ordförande  

 

 

Konsekvenser av beslut 
Förslaget bedöms inte medföra direkta kostnadsökningar för Båstads kommun. Förslaget 
innebär dock ett förtydligande av kommunens beslutskedja. 
 
Kommunledningskontoret 
Elin Ax, Kommunjurist 

145

145



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-08-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Per Selldén 

Dnr: KS 000837/2017 – 200 
 
 

Överlåtelse och försäljning av kommunens fastighet Östra Karup 6:10 
 
 

Förslag till beslut 
 
Fastigheten Östra Karup 6:10 överlåtes och försäljs till Gösta Bengtsson Fastighets AB för en 
köpeskilling om enmiljonåttahundratusen (1.800.000) kronor och i övrigt på de villkor som 
regleras i köpekontrakt undertecknat av köparen 2017-08-03.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har upprättat en detaljplan  för Östra Karup 6:7 vilken plan vunnit laga kraft 
och under innevarande år av kommunen byggts ut med infrastruktur. Planen innefattar totalt 
47 tomter för småhus och två områden för flerfamiljshus, varav kommunen äger 41 
småhustomter och ett område för flerfamiljshus. Företrädare för kommunen har fört en dialog 
med ett antal intressenter om området för flerfamiljshus. I denna dialog har Gösta Bengtsson 
Fastighets AB på ett konkret och genomarbetat sätt förklarat sig intresserad av att bebygga 
kommunens område för flerfamiljshus, fastigheten Östra Karup 6:10,  och bygga ut fastigheten  
med hyreslägenheter, totalt 24 lägenheter varav  i en första etapp med 8 lägenheter. Mot 
bakgrund härav har bilagda köpekontrakt upprättats.  Fastigheten Östra Karup 6:10 omfattar 
5.855 kvadratmeter. Bolaget kommer att bilda ett helägt dotterbolag som kommer att förvalta 
och upplåta lägenheterna.  I köpekontraktet redovisas den tilltänkta byggnationen. Avsikten är 
att byggnationen av etapp 1 påbörjas innevarande år. Köparen har att då att fullfölja vad som 
regleras i köpekontraktet samt att därutöver erlägga avgifter för va, el, fiber och avgifter till 
gemensamhetsanläggningen för allmän plats inom planområdet.    
 

Ekonomi 
Köpeskillingen baseras på den taxa för område och tomter kommunen tidigare beslutat om. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Per Selldén, t.f. exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Gösta Bengtsson Fastighets AB 
Exploateringsingenjören 
Teknik och service 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Köpekontrakt   
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Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (org.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Gösta Bengtsson Fastighets AB (org.nr 556765-2242}, nedan kallad Bolaget. 

1§. Bakgrund 

Bolaget, som har sitt säte i Eket, arbetar som byggentreprenör åt dels flera beställare och 

dels åt helägda egna dotterbolag. Efter kontakter med Kommunen har Bolaget tagit del av 

de möjligheter till bostadsutbyggnad i Östra Karup som den av Kommunen nyligen 

upprättade och laga kraftvunna detaljplanen Östra Karup 6:7 m.fl. medger. I dialog med 

företrädare för Kommunen har Bolaget upprättat skisser på en tilltänkt nybyggnation av 18 

hyreslägenheter inom fastigheten Östra Karup 6:10. Fastigheten omfattar totalt 5.855 kvm. 

Bolaget har för avsikt att bilda ett nytt helägt dotterbolag som skall äga och förvalta 

hyresfastigheten. Planeringen av nybyggnationen utgår från att Bolaget på sensommaren 

detta år ansöker om bygglov och att en första etapp av produktionen påbörjas före årets 

utgång. 

2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter fastigheten Östra Karup 6:10, omfattande 5.855 kvm, se skiss Bilaga 1, 

i det följande kallad Fastigheten, till Bolaget på de villkor som framgår av detta 

köpekontrakt. 

3§. l<öpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten är överenskommen till enmiljonåttahundratusen (1.800.000) 

kronor 
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4§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på Tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. Sedan köpeskillingen erlagts ankommer det på Bolaget att 

söka, bekosta och ta ut lagfart på Fastigheten. 

5§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 

intäkter och kostnader från Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

6§. lillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enlig§ 7 uppfyllts och vidtagits. Har Bolaget inte uppfyllt villkoren enligt 

nyssnämnda§ senast 2017-12-31 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt 

och envar bär de kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

7§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast fullfölja upprättandet av samtliga för den första etappen av den 

planerade byggnationen erforderliga handlingarna. Före Tillträdesdagen skall Bolaget dels 

sökt och erhållit byggnadslov för denna första etapp samt dels för Kommunen förevisat att 

finansieringen för etappen till alla delar är löst. Av bilaga 2 framgår hur Bolaget långsiktigt 

avser att disponera Fastigheten och de tilltänkta utbyggnadsetapperna. 

8§. Åtgärder på Tillträdesdagen 

På Tillträdesdagen skall Bolaget betala Köpeskillingen i sin helhet enligt 3§. Kommunen skall 

till Bolaget utfärda köpebrev avseende Fastigheten baserat på Köpeskillingen. 

9§. Fastigheten 

Fastigheten innefattas i sin helhet i detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. i Östra Karup och 

enligt gällande bestämmelser i planen utgörs markanvändningen av kvartersmark för 
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bostäder. Fastigheten innehåller ett så kallat "U-område" vilket markområde icke får 

bebyggas utan detsamma skall vara tillgängligt för etablering, drift och underhåll av 

allmänna underjordiska ledningar. 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Densamma har under lång tid nyttjats som 

jordbruksmark. Det åvilar Bolaget att genomföra de geotekniska undersökningar som är 

erforderliga för den byggnation Bolaget genomför. 

10§. Ändringat och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 

11§. Överlåtelse 

Bolaget äger rätt att överlåta detta Köpekontrakt till ett av Bolaget helägt dotterbolag. 

Bolaget äger ej rättighet att överlåta detta Köpekontrakt till annan part utan Kommunens 

skriftliga samtycke. 

12§. Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår av detta Köpekontrakt skall slutligt avgöras i allmän domstol med 

Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Eket 2017-08- ö 3 

Gösta Bengtsson Fastighets AB 

149

149



Båstad 2017-09-

Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson, tf. Kommunchef 
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