
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen  
2017-09-06 

Datum: Onsdagen den 6 september 2017 

Tid och plats: kl. 10:00, Astrakanen   

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-09-06 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-09-06 Daniel Kling KS 4 

3.  Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-09-06 
 
A) Skriftlig information angående omfördelning i investeringsprojekt 
VA (se bilaga). Ekonom Elisabet Edner. 

B) Skriftlig och muntlig information/lägesrapport inför upprättande 
av en policy för arbetskläder (se bilaga). HR-specialist Cecilia 
Franzén Rooth.  
 
C) PM från advokaterna Måns Ahlquist samt Natalie Svensson 
angående Båstadhems försäljning av Bjärehemmet.  

D) Information angående DNA-projekt. Kommunstyrelsens 
ordförande Bo Wendt.   

 

Daniel Kling KS 5-14 

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

4.  Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked Camilla Nermark KS 15-28 

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

Emma Johansson KS 29-32 

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

Henrik Eliasson KS 33-59 

7.  Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning av projektet Henrik Eliasson KS 60-73 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

8.  Inriktningsdokument för Förslövs utveckling - Beslut om budget Emma Johansson KS 74-77 

9.  Svar på väckt ärende från Centerpartiet - Inriktningsdokument för 
Västra Karup 

Olof Selldén KS 78-80 

10.  Överlåtelse och försäljning av fastigheten Östra Karup 6:10 Per Selldén KS 81-91 

11.  Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 Per Selldén KS 92-104 

12.  Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov 

Ingemar Lundström KS 105-165 



Båstads kommun 
Datum 

2017-08-30 
 

 
Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

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

Sofia Boivie KS 166-169 

14.  Överlämnande av badanläggning i Segelstorp Sven-Inge Granlund KS 170-177 

15.  Översyn och revidering 2017 av Kulturprogram för Båstads kommun Helene Steinlein KF 178-183 

16.  Reviderat miljö- och energiprogram Jan Bernhardsson KF 184-198 

17.  Reviderat vård- och omsorgsprogram Emma Pihl KF 199-213 

18.  Nytt gruppboende enligt LSS Emma Pihl KS 214-221 

19.  Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater Henrik Wagersten KF 222-226 

20.  Svar på motion - Skolbusstrafik Henrik Wagersten KF 227-231 

21.  Utredning gällande HR-servicecenter Marianne Malm KS 232-243 

22.  Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete Jan Bernhardsson KS 244-262 

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

KF 263-299 

24.  Angående föreläggande från Länsstyrelsen om inrättande av 
verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövstrand 

Jan Bernhardsson KS 300-310 

25.  Delgivningar kommunstyrelsen 2017-09-06 Daniel Kling KS 311-495 

26.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-09-06 Daniel Kling KS 496-512 

27.  Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-09-06 Daniel Kling KS 513-519 

Båstad den 30 augusti 2017 

Bo Wendt  
Ordförande 

Catharina Elofsson 
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000003/2017 – 903 

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-09-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C).

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Uno Johansson (C).

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 12 september klockan 16:00.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  

I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde.  

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000004/2017 – 903 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-09-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen 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. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dag-
ordningen för dagens sammanträde kan godkännas.   

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

- 
Datum: 2017-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000007/2017 – 900 
 
 

Informationspunkter kommunstyrelsen 2017-09-06 
 
 
 
A) Skriftlig information angående omfördelning i investeringsprojekt VA (se bilaga). 
Ekonom Elisabet Edner. 
 
B) Skriftlig och muntlig information/lägesrapport inför upprättande av en policy för 
arbetskläder (se bilaga). HR-specialist Cecilia Franzén Rooth.  
 
C) PM från advokaterna Måns Ahlquist samt Natalie Svensson angående Båstadhems 
försäljning av Bjärehemmet.  
 
D) Information angående DNA-projekt. Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.   
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Datum: 2017-08-16 

Till:  KS 

 
Omfördelning i investeringsprojekt VA 
 
NSVA har begärt en budgetomföring inom investeringsprojektet reinvestering avlopprening 

6994. Inom berört projekt finns flera underprojekt. NSVA vill sänka budgeten för PLC 

övervakning Båstad och Ställverk/Styrskåp kontrollrum på Torekovs reningsverk med 290 

tkr respektive 100 tkr. Istället vill NSVA för om de 390 tkr till projektet larmsystem Tore-

kovs reningsverk. Detta på grund av att inbrottslarmet och passagesystemet var ur funktion 

och behövde ersättas. 
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Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum Till kommunstyrelsen 
2017-08-28  
Handläggare  

Cecilia Franzén Rooth  
HR-specialist  
Vårt dnr  
KS 000882/2017 – 900 
 
 
 
 

Information/lägesrapport inför upprättande av en policy för arbetskläder 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder, som ser 
över och likställer resurser för arbetskläder. 
 
Nulägesanalys: 
 
I dag saknas det en kommungemensam policy när det gäller arbetskläder för personalen, det har 
istället varit upp till varje verksamhet att avgöra vad som gäller.  
 
I analysen har vi tittat på följande frågeställningar: 
 

1. Vilka yrkesgrupper har rätt till skyddskläder? Dessa frångår arbetskläderpolicyn. 
2. Vilka grupper har arbetskläder idag och för vilken summa per anställd? 
3. Vilka grupper har behov av arbetskläder i sin yrkesutövning? 
4. Hur kan en kommungemensam policy se ut för att vara rättvis mellan olika yrkesgrupper? 
5. Omvärldsbevakning- hur ser det ut i kommunerna inom familjen Helsingborg? 

 
 

1- Vilka yrkesgrupper har rätt till skyddskläder- dessa frångår i arbetskläderpolicyn; 
 
Nedanstående yrkesgrupper har i dagsläget rätt till skyddskläder: 
 
- Handläggare inom samhällsbyggnad 
- Utförarpersonal inom teknik och service (anläggningsarbetare, parkarbetare, vaktmästare etc).  
- Räddningstjänsten 
 
Dessa yrkesgrupper har bortsett ifrån skyddskläder även funktionskläder/arbetskläder, se nedan.  
 
Vilka grupper har arbetskläder idag och för vilken summa per anställd? 
 
Nedan redogörs hur rutinerna ser ut för varje verksamhetsområde: 
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Barn och skola: 
 
Förskolan och fritids; 
Inom dessa yrkeskategorier finns det ingen policy eller riktlinjer kring hanteringen av arbetskläder. 
Varje förskola har istället handlat in kläder om ekonomin tillåter. På vissa förskolor har man hand-
lat in vindställ och regnställ men inte i någon större utsträckning.  
 
Busschaufförer 
Arbetskläder tillhandahålls i form av Tröjor- kort och lång, jackor, byxor, bälte, shorts och skor till 
en summar av: ca 1000kr/bussförare/år.  
 
Vaktmästare: 
Arbetskläder tillhandahålls i form av Tröjor, byxor, skor, jackor. Det finns ingen summa avsatt, utan 
köpes efter behov. 
 
Vård och omsorg:  
 
Båstads kommun tillhandahåller arbetskläder inom vård och omsorg för alla tillsvidareanställda på 
en summa på 600 kr per år och anställd. Detta innebär 5 överdelar, 3 byxor och 1 par shorts. Kom-
munen köper också in vinterjackor som personalen kan låna. Vikarier har möjlighet att låna 2 över-
delar. Detta rör alla verksamheter inom vård och omsorg med undantag för personliga assistenter 
som istället får ett lönepåslag på 75 kronor/månaden. 
 

Teknik och service: 
 
Utförarpersonal (vaktmästare, parkarbetare, anläggningsarbetare och skogsförvaltare)  
Båstads kommun tillhandahåller arbetskläder såsom snickarbyxor, regnkläder och andra funkt-
ionskläder. Budget per anställd och är ca 3000 kr.  
 
Lokalvård: 
Kommunen tillhandahåller byxor, överdel och skor för alla tillsvidareanställda. Budget per anställd 
är 1200 kr/år. 
 
Kök:  
Kommunen tillhandahåller arbetskläder till all personal i kök. Byxor, jacka, skor, huvudbonad. 
Livsmedelslagen reglerar detta. Medarbetarna tvättar själv sin a kläder och får därför 75 kr i måna-
den som kompensation.  Budget för arbetskläder är ca 1500 kr/år. 
 
 

Samhällsbyggnad: 
 
Handläggare inom samhällsbyggnad: 
 
Arbetskläder tillhandahålls i form av jacka som används i representationssamanhang.  
 
 
 
Bildning och arbete: 
 
Tillhandahåller inga arbetskläder. 
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Kommunledningskontoret: 
 
Tillhandahåller inga arbetskläder. 
 
 

3- Vilka grupper har behov av arbetskläder i sin yrkesutövning? 
 

När vi har tittat på yrkets innehåll gör vi en bedömning att nedanstående yrkeskategorier har behov 
av arbetskläder: 
 
Personal inom förskolan 
Personal inom fritidsverksamhet 
Personal inom vården 
Utförarpersonal inom teknik och service 
Vissa delar av arbetsmarknadsenheten- caféverksamheten och arbetsmarknadscenter  
Kökspersonal 
Lokalvårdare 
Busschaufförer  
Vaktmästare 
 

4- Omvärldsbevakning- hur ser det ut i kommunerna inom familjen Helsingborg? 
 

Vi har pratat med Klippan, Helsingborgs stad, Åstorp och Perstorp och dessa kommuner har ingen 
övergripande policy utan respektive förvaltning hanterar detta själva.  
 
 

5- Hur kan en kommungemensam policy se ut för att vara rättvis mellan olika yrkes-
grupper? 
 

Slutsatser av analysen: Olika verksamhetsområden har sina egna rutiner eller inga rutiner alls. I 
vår analys kan vi se att av de yrkeskategorier som vi bedömer vara i behov av arbetskläder så är det 
personal inom förskolan och fritids samt vissa delar av arbetsmarknadsenheten där Båstads kom-
mun inte har avsatt pengar rutinmässigt för arbetskläder. 
 
Vårt förslag är att Båstads kommun har en allmän policy men med en lokal anpassning beroende på 
verksamhet och att varje verksamhet har sina specifika riktlinjer.  
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Advokat Ma ns Ahlquist AB  
Telefon 040224214 

Mobil 0729732227 

Bankgiro 

275-7714 

 

 
Advokat Måns Ahlquist AB        Bankgiro               organisationsnummer               Telefon kontor  

Dag Hammarskjölds Torg 9        275-7714                      559002-0599               040224214 

211 18 Malmö 

 

 

 

 

 

TILL Båstads kommun  

FRÅN Advokaterna Måns Ahlquist samt Natalie Svensson (underkonsult) 

ANG Avyttring Bjärehemmet 

DATUM 30 augusti 2017 

 
 
 

 

1 BAKGRUND OCH OMFATTNING 

 

Bjärehemmet, med fastighetsbeteckning Båstad Västra Karup 1:106 var tidigare ett service-
hus med tillhörande vård- och omsorgsboende med tio platser. Vid årsskiftet 2011/2012 tog 
Båstadhem tillbaka verksamheten och sköter sedan dess uthyrningen lägenheterna.  

Den 14 oktober 2016 tillskrev Båstadhems styrelse genom VD Robert Falk kommunfullmäk-
tige i Båstad kommun och efterfrågade kommunfullmäktiges godkännande till en försälj-
ning av fastigheten Karup 40:1 (enligt uppgift från kommunen felaktigt rubricerad och 
avser rätteligen Båstad Västra Karup 1:106. I skrivelsen framkommer att styrelsen i Båstad-
hem vid sitt styrelsemöte den 22 september 2016 fattat beslut om en försäljning. Styrelsen 
baserade beslutet på att det för bolagets bästa är lämpligt att sälja fastigheten till en köpare 
som kan hitta en lämplig användning. Detta bl.a. mot bakgrund av att vård- och omsorgsför-
valtningen vid kommunen meddelat att man inte avser att hyra lokalyta av Båstadhem på 
Bjärehemmet efter den 31 december 2016 samt då en ombyggnation till ett trygghetsboende 
inte skulle vara affärsmässig. Styrelsen har uppvaktats av en intressegrupp från Västra Karup 
som är beredda att köpa Bjärehemmet. 

Båstadhems framställan behandlades för första gången politiskt på kommunstyrelsens ar-
betsutskott 2016-12-14 (§ 250), då som en informationspunkt. På arbetsutskottets samman-
träde 2017-01-17 (§ 22) återkom ärendet som ett beslutsärende. Förvaltningen fick då i upp-
drag att bereda ärendet i samråd med vård- och omsorgsnämnden. 
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Vård och omsorgsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2017 beslutat att den inte 
har något att erinra mot en försäljning av Bjärehemmet under förutsättning att hyresavtalet 
för vissa av lägenheterna (3-4:an och Hörnan) löper på enligt nuvarande avtal. 

Ärendet fanns därefter med på den initiala dagordningen till arbetsutskottets sammanträde 
2017-03-22. Handlingarna i ärendet bestod då av en tjänsteskrivelse, författad av teknik- och 
servicechef Jan Bernhardsson. I skrivelsen anges att kommunstyrelsens arbetsutskott före-
slår kommunfullmäktige att besluta att godkänna försäljningen av Bjärehemmet (även denna 
gång en felaktig fastighetsbeteckning). Där utöver fanns Båstadhems framställan samt vård- 
och omsorgsnämndens yttrande med som bilaga. På inrådan av kommunstyrelsens ordfö-
rande skickades en reviderad dagordning ut till ledamöterna i arbetsutskottet dagen innan 
sammanträdet 2017-03-21. Ärendet gällande försäljning av Bjärehemmet var då exkluderat 
från dagordningen. 

Båstadhem AB har den 4 maj 2017 avyttrat fastigheten Bjärehemmet för en köpeskilling om 
18 miljoner kronor. 

Försäljningen av Bjärehemmet har inte föregåtts av något beslut hos Båstad kommun. I sam-
manträdesprotokoll från kommunens arbetsutskott av den 23 maj 2017 framgår att det ska 
tas in en juridisk bedömning av Båstadhems agerande.  

Båstads kommun (”kommunen”) har av denna anledning ombett advokatbyrån att granska 
avyttringen dels ur ett kommunalrättsligt, såväl som ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Vi 
har uppfattat uppdraget att enbart omfatta frågan om avyttringen som sådan i förhållande till 
ägardirektiv mm, d.v.s. såsom en rent kompetensmässig fråga. Någon granskning har såle-
des inte skett av avyttringens innehåll, marknadsmässighet etc.  
 

2 RÄTTSLIG ANALYS 

2.1 Generellt 

 
Ett kommunalt bolag styrs av kommunalrättsliga regler, t.ex. principen om den kommunala 
kompetensen och syftet att tillgodose allmänhetens intresse av öppenhet och insyn i den 
kommunala förvaltningen. Samtidigt är verksamheten i ett kommunalt bolag bunden av de 
bestämmelser och principer som följer av aktiebolagslagen och vars syfte är rent 
affärsmässigt.  
 

2.2 Kommunallagen (1991:900) 
 

I kommunallagen regleras kommunernas möjlighet att bedriva sin verksamhet i privaträtts-
liga former, såsom aktiebolag, stiftelser eller andra enskilda rättssubjekt. 
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Båstadhem kontrolleras enligt uppgift till 100 procent av kommunen. I ett sådant företag ska 
fullmäktige se till att företaget binds av villkor och garantier som innebär att det kommer att 
dels syssla med verksamhet enligt huvudprinciperna för den kommunala kompetensen, dels 
att kommunen får möjlighet att påverka företagets verksamhet. Detta har kommunen enligt 
uppgift gjort genom bolagsordning och ägardirektiv.  

 
2.2.1 Bolagsordning och ägardirektiv 

 
Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att vara vad man kallar ett frivilligt 
formellt styrinstrument. Bolaget behöver inte ha ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv 
är de juridiskt bindande. För detta krävs att det fastställs av bolagsstämman.  
 
I kommunens ägardirektiv för Båstadhem antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2000 
anges i punkten 1 ovh 2 bl.a. att ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iaktta-
gande av den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen, i allmännyttigt syfte främja kommu-
nens försörjning av bostäder, inklusive äldrebostäder. Detta ska ske genom att bolaget ak-
tivt förvärvar, avyttrar, äger, bebygger och förvaltar bostadsfastigheter. Bolaget är organ för 
kommunens verksamhet och således underordnat Båstads kommun. Bolaget står i sin verk-
samhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av 
kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.  

 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhets förhållande till kommunen 
genom: 
 
a) kommunens företagspolicy 
b) gällande bolagsordning 
c) gällande ägardirektiv 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 
I punkten 4 hänvisas till § 5 bolagsordningen, vari anges att bolaget ska bereda kommun-
fullmäktige i Båstads kommun möjlighet att ta ställning innan beslut tas i ärende av principiell 
betydelse eller annars av större vikt för bolaget eller den gemensamma utvecklingen i kom-
munen. Härmed avses bl.a. investeringsbeslut eller beslut om avyttring av större omfattning, 
överstigande 10 miljoner kronor. 

 

2.3 Aktiebolagslagen (2005:551) 
 

Båstadhem är en privaträttslig juridisk person och måste således följa de associationsrätts-
liga regelsystemen, såsom aktiebolagslagen, ABL.  

 
Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i aktiebolaget och har vissa verktyg 
för att leda styrelsens och den verkställande direktörens arbete. Av 8 kap. 41 § 2 st (e 
contrario) ABL följer att styrelsen och den verkställande direktören är skyldiga att följa di-
rektiv som utfärdats av bolagsstämman, så länge besluten inte strider mot lag eller mot vad 
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som angivits i bolagsordningen. I ABL finns utförliga regler om bolagets sysslomän vilka 
utgörs av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. För dessa spelar den ak-
tiebolagsrättsliga lojalitetsplikten en viktig roll. Lojalitetsplikten innebär att styrelsens le-
damöter och de verkställande direktörerna har en långtgående plikt att verka för bolagets 
bästa. 

 
Genom 8 kap 42 § ABL finns en möjlighet att i vissa fall förklara avtalet ogiltigt på grund av 
bolagsorganens kompetensöverskridande åtgärder. 

 
För de kommunala aktiebolagens vidkommande kan tekniskt sett ett skadeståndsanspråk 
göras gällande gentemot en företrädare för bolaget om denne vållat kommunen som ak-
tieägare skada genom överträdelse av en kommunal kompetensbestämmelse som angivits 
i bolagsordningen. En förutsättning är såklart i sådana fall att kommunen drabbats av en 
förmögenhetsskada på grund av överträdelsen  

 
Det är bolagsstämman som avgör om en skadeståndstalan skall väckas mot styrelseleda-
mot (eller verkställande direktören). I praktiken är det mycket sällan förekommande att kom-
munen aktualiserar aktiebolagslagens ansvarsregler gentemot styrelseledamöter i kommu-
nala bolag. Traditionellt har kommunen istället valt att byta ut en styrelseledamot man inte 
är nöjd med eller i vart fall inte nominera denne till en ny mandatperiod.  

 

3 SLUTSATS – avyttringen av Bjärehemmet 

 
Bjärehemmet avyttrades för en köpeskilling om 18 miljoner kronor. Avyttringen får i enlighet 
med bolagsordning och ägardirektiv anses falla inom den kommunala kompetensen och 
ändamålet med bolaget. 

 
Däremot framgår att kommunfullmäktige eller i vart fall kommunstyrelsen genom delegation 
(Reglemente för kommunstyrelsen) skulle ha beretts möjlighet att ta ställning innan beslut 
fattades om avyttring. Bolagsstyrelsen har således inte följt ägardirektivet och således över-
skridit sin befogenhet, d.v.s. kompetensöverskridande. 

 
En företrädare för ett kommunalt aktiebolag kan riskera att drabbas av ett antal påföljder vid 
ett eventuellt kompetensöverskridande. Vilken påföljd som i det särskilda fallet aktualiseras 
beror dels på arten av den kompetens som överskrids, dels på hur själva överskridandet 
har gått till.  

I sammanhanget kan noteras att styrelse de facto tillskrivit kommunfullmäktige avseende 
avyttringen; dock inväntade man aldrig ett ställningstagande. Vård och omsorgsnämnden har 
inte haft något att erinra mot en försäljning av Bjärehemmet under vissa förutsättningar. Det 
förslag till beslut i arbetsutskottet var också positivt till försäljningen. Varför ärendet formellt 
aldrig togs upp i arbetsutskott, kommunstyrelsen eller fullmäktige är oklart. Det är också oklart 
varför Båstadhem beslutat sig för att genomföra affären utan att kommunfullmäktige eller 
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kommunstyrelsen fått tillfälle att ta ställning till det. Att det är en kompetensöverskridande 
åtgärd torde dock framstå som klart. Konsekvenserna av handlandet är dock svårare att be-
döma. De aktiebolagsrättsliga reglerna står naturligtvis till buds om någon skada av avytt-
ringen kan påvisas. Någon möjlighet att förklara avtalet ogiltigt finns enligt vår bedömning 
inte och det finns såvitt vi känner till ingen anledning att göra det heller. 

 

_______________________ 

Advokat Måns Ahlquist AB 
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KS au § 179  Dnr KS 000552/2016 - 800 

Detaljplan för Banken 1 i Båstad - Begäran om planbesked 

 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och avgränsas av Köpmansgatan 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 Banken 1 
i centrala Båstad. 

 
 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. 

 
 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.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-08-14. 

1. Ansökan om planbesked, 2017-05-23.   
 
Förvaltningens förslag 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 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

 
Föredragande Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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. 
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3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 1 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

170824\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (5) 

 
Datum: : 2017-08-24. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark 

Dnr: KS 000685/2017 – 315 
 
 

Detaljplan för kv. Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län –  
Begäran 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. 
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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. 
 
Inom fastigheten Banken 1 sluttar marken cirka 2,5 m åt nordost. De angränsande fastigheter-
na i norr och öst är bebyggda med både huvudbyggnader samt komplementbyggnader näst 
intill fastighetsgräns mot Banken 1. Fastigheterna längs Glosasträde är bebyggda med småska-
lig villabebyggelse. Bebyggelsen längs Köpmansgatan varierar mellan 1 ½-2½ våning och be-
står av främst av byggnader med handel i markplan och bostäder på övervåning.  
 
Marknivåskillnader samt befintlig bebyggelse är två viktiga faktorer att ta hänsyn till vid ut-
formning av ny bebyggelse inom fastigheten Banken 1. 
 
För att klargöra hur ny bebyggelse kommer att påverka intilliggande bebyggelse kommer en 
sol- och skuggstudie att tas fram under planprocessen.  
 
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 

Ungefärlig av-
gränsning av 
planområde 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 

21

21



[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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KS au § 180  Dnr KS 000719/2017 - 315 

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

 
Beskrivning av ärendet Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-

område. För att marken 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-06-21.       
 
Förvaltningens förslag 1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd 

får hållas.  
 

 2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 
3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 

 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd 
får hållas.  
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista.  
 
3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas.   
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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: 
 
1. Förslag till detaljplan för del av Hemmeslöv 6:2 får upprättas samt samråd får hållas. 
 
2. Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i planavdelningens prioriteringslista. 
 
3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning 
ej behöver upprättas.     
 
 
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 
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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-
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. 
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Ekonomi 
Kostnaden för planläggningen läggs på markpriset vid försäljning. 
 

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 181  Dnr KS 001259/2016 - 315 

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

 
Beskrivning av ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom 

Trollbäckenområdet 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.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, 2017-08-14. 

Plankarta 2017-08-14. 
 Planbeskrivning 2017-08-14. 
 Samrådsredogörelse 2017-08-14.  
 
Förvaltningens förslag 1. Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns 

för granskning. 
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet godkänns 
för granskning.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (2) 

 
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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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. 
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Planarkitekt 
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Granskningshandling 2017-08-14
                       Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet

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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Granskningshandling 2017-08-14
                       Detaljplan för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet

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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-07-17 1 av 2 

 

 

KS § 161  Dnr KS 001447/2012 - 315 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. - Beslut om fortsättning av projektet 

 
Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-

03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. Exploatören har även 
kompletterat förslaget med en illustration som visar hur området kan utformas 
med befintlig bensinmack kvar.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-07-04. 

Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll KS 2017-05-03 § 127. 
 Bilaga 2. Situationsplan 2017-03-14. 
 Bilaga 3. PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. 
 Bilaga 4. Situationsplan 2017-06-27. 
 Bilaga 5. Perspektivbilder med bensinmacken kvar.    
 
Förvaltningens förslag 1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 

utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att utformning enligt bilaga 2 blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar i 
framtiden. 

 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. 
 
Notering Christer de la Motte (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Planen avslås. Socialdemokraterna vill att den sista 

kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende och minst 
hälften av husen skall vara hyresrätter.   

 
 Bo Wendt (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendt och Gösta Gebauers yrkande mot 

Ingela Stefanssons yrkande. Efter framställd propositionsordning finner 
ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla Bo Wendts 
yrkande.      

 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med 
utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse 
så att utformning enligt bilaga 2 blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar i 
framtiden.     

 

60

60



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-07-17 2 av 2 

 

 

Reservation Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet. Socialdemokraterna vill att 
den sista kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende 
och minst hälften av husen skall vara hyresrätter.      
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Datum: 2017-07-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Eliasson 

Dnr: KS 001447/2012 – 315 (B2015-178) 
 
 

Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. – Beslut om planens fortsatta handläggning 
inför granskning 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med utgångspunkt från 
situationsplanen, bilaga 4. Detaljplanen ges en bestämmelse så att utformning enligt bilaga 2 
blir möjlig om bensinmacken inte finns kvar i framtiden.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-
05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har exploatören arbetat om förslaget där den 
stora skillnaden framförallt är antalet våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till 
detta förslag för att inte lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna. Exploatören har 
även kompletterat förslaget med en illustration som visar hur området kan utformas med 
befintlig bensinmack kvar.   
 
Bakgrund 
2012-10-10 § 283 beslutade kommunstyrelsen att detaljplan för Sunnan 10 m.fl. fick upprättas 
samt att samråd fick hållas. Samrådet har genomförts under tiden 2016-03-24 till 2016-05-06 
då sakägare, boende, myndigheter med flera har beretts tillfälle att yttra sig. Totalt har 145 
yttranden inkommit. En stor fråga under samrådet var våningsantalet. Exploatören har 
därefter sett över hur förslaget kan arbetas om för att bättre anpassa utformningen utifrån de 
synpunkter som har kommit in. 2017-05-03 behandlades ärendet på kommunstyrelsen § 127 
(bilaga 1) där beslutet blev att situationsplanen (bilaga 2) inte kunde ligga till grund för det 
fortsatta planarbetet. Exploatören har därefter träffat politiker vid plansamrådet 2017-06-13 
för att förklara sin syn på projektet och dess historik, se bilaga 3. Vid plansamrådet bestämdes 
att exploatören skulle ta fram en ny situationsplan på hur området kan utformas med befintlig 
bensinmack kvar, se bilaga 4.  
 

Aktuellt 
I bilaga 4 presenteras strukturen på det omarbetade förslaget där befintlig bensinmack finns 
kvar. Den röda cirkeln visar skyddsavståndet kring bensinmacken inom vilket främst 
parkeringsplatser har placerats, totalt 36 stycken. 11 p-platser av dessa kommer behövas till 
planerade bostäder vilket ger 25 p-platser till ICA (utöver de 31 p-platser som placeras norr 
och öster om ICA samt 10 p-platser längs med Litorinavägen). Idag finns det 44 p-platser i 
anslutning till bensinmacken och 15 p-platser öster om ICA. Om förslaget genomförs enligt 
bilaga 4 kommer det alltså bli 7 p-platser mer i området jämfört med nuläget.  

Skillnaden mellan bilaga 2 och bilaga 4 är att bilaga 2 redovisar hustyp 1 istället för 
bensinmacken enligt bilaga 4. Bilaga 5 visar tre perspektiv på hur området kan komma att se ut 
med bensinmacken kvar. Precis som i samrådsförslaget föreslås en bestämmelse till 
granskningen om att byggnationen inom skyddsområdet inte får ske förrän bensinmacken har 

62

62



 
 

 

2 (3) 

 

rivits och markens lämplighet för bostadsbebyggelse har säkerställts. När detta sker är inte 
bestämt utan bensinmacken kommer få ligga kvar tills de själva väljer att flytta eller när 
kommunen väljer att inte förlänga arrendeavtalet. Bilaga 4 visar därmed hur området kan 
utformas fram tills detta sker men där detaljplanen även möjliggör för byggnation enligt bilaga 
2 på sikt.  

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

I bilaga 4 finns det 32 stycken lägenheter i förhållande till bilaga 2 som har 46 stycken 
lägenheter samt 4 stycken verksamhetslokaler.  

Under samrådet kom det in många andra synpunkter som inte bara handlade om 
våningsantalen och bensinmacken. Dessa aspekter kommer att behandlas i planens fortsatta 
handläggning innan förslaget skickas ut på granskning.  

Nästa steg i planprocessen är granskningen som går till på ungefär samma sätt som samrådet. 
Innan granskningen kan påbörjas måste dock planhandlingarna revideras. För att inte resurser 
i form av tid och pengar ska läggas på revideringar krävs ett politiskt ställningstagande 
huruvida det omarbetade förslaget stämmer överens med önskad utformning av området. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett positivt beslut leder till att detaljplanen kan revideras på ett sätt som förhåller sig till 
inkomna samrådsyttranden. Exploateringsgraden är lägre än tidigare men förslaget bedöms 
fortfarande vara genomförbart och kommer utgöra ett positivt tillskott av bostadsformer det 
råder brist på i Torekov. Detaljplanen möjliggör även att bensinmacken kan finnas kvar på 
platsen fram tills de själva väljer att flytta eller när kommunen väljer att inte förlänga 
arrendeavtalet. Om detta sker möjliggör detaljplanen att ett tydligare centrum kan skapas 
kring torget med fler verksamhetslokaler och bostäder.  
 

Verksamhet 
Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder till 
tidsvinster för verksamheten då antalet revideringar minskar. 
 

Ekonomi 
Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtal mellan kommunen och 
exploatören. Ett postivt beslut att fortsätta planens handläggning enligt redovisat förslag leder 
till minskade kostnader då antalet revideringar minskar.  
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Henrik Eliasson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Sammanträdesprotokoll KS 2017-05-03 § 127 
Bilaga 2. Situationsplan 2017-03-14 
Bilaga 3. PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl. 
Bilaga 4. Situationsplan 2017-06-27 
Bilaga 5. Perspektivbilder med bensinmacken kvar  
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Olof Selldén, planchef 
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KS § 127  Dnr KS 001447/2012 - 315 

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

 
Beskrivning av ärendet Samråd av detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. har genomförts under tiden 2016-

03-24 till 2016-05-06. Utifrån de synpunkter som har kommit in har 
exploatören arbetat om förslaget där den stora skillnaden framförallt är antalet 
våningar. Nu önskas ett politiskt ställningstagande till detta förslag för att inte 
lägga mer resurser på att revidera planhandlingarna.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, daterad 2017-04-11. 

Bilaga 1. Situationsplan 2017-03-14.  
 
Förvaltningens och  1. Planhandlingarna till detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. revideras med  
arbetsutskottets förslag utgångspunkt från situationsplanen, bilaga 1. 
 
Föredragande Planarkitekt Henrik Eliasson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): 1. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som 

underlag för fortsatt arbete med planen. 2. Situationsplanen enligt bilaga 1 
uppfyller inte kraven som finns uppställda i beslutet från kommunstyrelsen 
2012-10-10 och i det upprättade planavtalet varför förvaltningen får i uppdrag 
att återkomma med ett förslag om hur planprocessen ska kunna fullföljas enligt 
avtalets intentioner, såsom ett nytt kvalitativt stadsrum till Torekov med 
småstadstorg med livsmedels- och diversehandel, förtätning av flerbostadshus 
företrädesvis hyresrätter och med nära parkeringsmöjligheter. (Se bilagt 
yrkande från Thomas Andersson på nästkommande sida.)   

 
 Inge Henriksson (BP), Moderaterna och Centerpartiet: Bifall till Thomas 

Anderssons yrkande. 
 
Ingela Stefansson (S): Planen avslås. Socialdemokraterna vill att den sista 
kommunala marken i centrala Torekov används till trygghetsboende och minst 
hälften av husen ska vara hyresrätter.    

 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden från Thomas 

Andersson och Ingela Stefansson. Efter framställd proposition finner 
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifall Thomas Anderssons yrkande.      

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Situationsplanen enligt bilaga 1 kan inte ligga som underlag för fortsatt 
arbete med planen.   

 2. Situationsplanen enligt bilaga 1 uppfyller inte kraven som finns uppställda i 
beslutet från kommunstyrelsen 2012-10-10 och i det upprättade planavtalet 
varför förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur 
planprocessen ska kunna fullföljas enligt avtalets intentioner, såsom ett nytt 
kvalitativt stadsrum till Torekov med småstadstorg med livsmedels- och 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-05-03 2 av 2 

 

 

diversehandel, förtätning av flerbostadshus företrädesvis hyresrätter och med 
nära parkeringsmöjligheter.      
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PM Detaljplan för Sunnan 10 m.fl.  
Detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. tog sin början 2011 i projektet ”Torekov året runt”, ett EU-

finansierat Leaderprojekt för att gynna landsbygdsutveckling. Ett av projektets utvecklingsområde var 

att arbeta fram underlag till en detaljplan för en framtida centrumutveckling. För att kunna 

genomföra detaljplanen behövdes en aktör som var villig att satsa på Torekov och kunde bekosta en 

planprocess och efterföljande exploatering. Representanterna bakom Leaderprojektet tillfrågade ett 

flertal aktörer, bl.a. Båstadhem, men det fanns ingen som var intresserad av att vara med i projektet 

och som ville driva en kommande planprocess. I samband med detta hade Promus 

livsmedelsfastigheter AB, ägaren till ICAs fastighet Sunnan 10, gjort en förfrågan hos kommunen om 

att få bygga inom Sunnan 10. Leaderprojektet fick därför kontakt med Promus som framförde att det 

var ett intressant projekt som man var beredd att satsa på. Mot bakgrund av fastighetsägarens vilja 

att vara med och utveckla området beviljades Promus planbesked för området i oktober 2012. Ett 

första planavtal upprättades 2012-11-21.  

2013 avslutades Leaderprojektet varpå detaljplanearbetet påbörjades för att konkretisera de tankar 

som projektet mynnade ut i. Ursprungligen omfattade planområdet även delar av fastigheten 

Torekov 98:42 som är i privat ägo. Men då det förslaget kunde innebära att projektet blev dyrare och 

således kunde motverka syftet med Leaderprojektet att öka antalet åretruntboende i Torekov, 

ändrades detaljplanens avgränsning till den kommunala marken Torekov 98:1, Sunnan 10 samt 

Brisen 1. På grund av detta tecknades ett tilläggsavtal daterat 2014-03-05. 2014-05-07 beslutade KS 

om tilläggsavtalet samt om markanvisning till Promus livsmedelsfastigheter.   

2015-11-30 meddelade Areim AB att fastigheten Sunnan 10 hade sålts från sitt dotterbolag Promus 

livsmedelsfastigheter AB till det nya dotterbolaget Sunnan Fastighets AB. Med anledning av detta 

upprättades ett nytt planavtal 2016-03-10 som ersatte både det tidigare planavtalet och 

tilläggsavtalet.  

I februari 2016 fanns ett första samrådsförslag som omfattade 5 st flerbostadshus i 3+1 våningar och 

8 st enbostadshus i 2,5 våningar. Beslut om samråd fanns redan sedan tidigare men då det hade gått 

4 år sedan det beslutet valde förvaltningen att lyfta ärendet som ett informationsärende på KSAU 

2016-02-24. Vid sammanträdet tyckte politikerna att förslaget var bra men undrade om det hade 

varit möjligt att öka antalet våningar till 4+1 istället för 3+1. Förvaltningen informerade därefter KS 

2016-03-09 om detaljplanen men lade till en jämförelse mellan det ursprungliga förslaget och en 

höjning av tre av husen till 4+1 våningar. Politiken var överens om att förslaget med de högre husen 

var bättre. Förvaltningen justerade därefter detaljplaneförslaget enligt den politiska viljan för att 

kunna påbörja samrådet 2016-03-24.  

Samrådet pågick fram till 2016-05-06, 2016-04-19 hölls även ett öppet hus i Torekov. Under hela 

samrådet inkom totalt 145 yttranden där en av de stora synpunkterna var våningsantalet. 2016-05-

25 informerade förvaltningen KSAU om samrådet och de yttranden som hade kommit in. Beskedet 

från politiken var då att man kunde tänka sig bebyggelse som var 2,5 våningar höga.  

Exploatören fick därefter se över förslaget för att presentera ett alternativ som bättre förhöll sig till 

inkomna yttranden. Vid plansamrådet 2017-03-14 presenterade exploatörens arkitekt det 

omarbetade förslaget med 2 st flerbostadshus i 3 våningar och flacka tak, 3 st flerbostadshus i 2 
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våningar samt 22 st radhus i 2,5 våningar. Från politiskt håll fanns det inga direkta invändningar mot 

förslaget men mötet resulterade i att förvaltningen skulle skriva fram ärendet för beslut för att inte 

lägga resurser på att arbeta om planhandlingarna innan det fanns politiskt beslut om att 

situationsplanen kan utgöra underlag till detaljplanen under granskningen. Ärendet togs upp vid 

KSAU 2017-04-18 med beslutsförslaget att planhandlingarna skulle revideras med utgångspunkt från 

den bifogade situationsplanen. Därefter togs ärendet upp i KS 2017-05-03 som beslutade att 

situationsplanen inte kunde ligga som underlag för det fortsatta arbetet med detaljplanen. KS 

beslutade även att situationsplanen inte uppfyller kraven från beslutet vid KS 2012-10-10 och i det 

upprättade planavtalet varför förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag om 

hur planprocessen ska kunna fullföljas enligt avtalets intentioner, såsom ett nytt kvalitativt stadsrum 

till Torekov med småstadstorg med livsmedels- och diversehandel, förtätning med flerbostadshus, 

företrädesvis hyresrätter och med nära parkeringsmöjligheter.  

 

Upprättat 2017-05-23 av Henrik Eliasson, Planarkitekt 
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Perspektiv från söder
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Perspektiv från väster
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Perspektiv från öster
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KS § 162  Dnr KS 001467/2015 - 300 

Inriktningsdokument för Förslövs utveckling - Beslut om budget 

 
Beskrivning av ärendet Avsatt budget för att upprätta inriktningsdokument för Förslöv har inte kunnat 

hållas. För att färdigställa inriktningsdokumentet behövs ett tillskott på 83 000 
kr.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-06-22. 

Kostnadsuppskattning Inriktningsdokument för Förslöv, 2017-06-14.    
 
Förvaltningens förslag 1. Avsätta 83 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att 

finansiera färdigställandet av Inriktningsdokument för Förslöv. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Förvaltningens förslag avslås.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts yrkande och finner att bifalla 

detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Förvaltningens förslag avslås.       
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 Tjänsteskrivelse  
 

170622\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2017-06-22. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001467/2015 – 300 
 
 

Inriktningsdokument för Förslövs utveckling  - beslut om budget 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Avsätta 83 000 kr från medlen till KS förfogande under 2017 för att finansiera färdigställandet 
av Inriktningsdokument för Förslöv. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avsatt budget för att upprätta inriktningsdokument för Förslöv har inte kunnat hållas. För att 
färdigställa inriktningsdokumentet behövs ett tillskott på 83 000 kr. 
 

Bakgrund 
2015-12-02 § 317 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Förslöv ska 
upprättas. I samband med detta beslutades även om att kostnaden för arbetet budgeterades till 
280 000 kronor. 
 
2016-01-13 § 10 beslutade kommunstyrelsen att godkänna uppdragsbeskrivningen för inrikt-
ningsdokumentet samt att finansieringen av arbetet skulle ske genom ianspråkstagande av 100 
tkr från de budgeterade medlen som stod till KF:s förfogande under 2016 samt 180 tkr från de 
budgeterade medlen som stod till KS:s förfogande under 2016. Dessa medel förbrukades inte i 
sin helhet under 2016. 
 
2017-03-15 § 72 beslutade kommunstyrelsen att föra över medel från 2016 till 2017 av dessa 
tilldelades Inriktningsdokument för Förslöv 129 tkr. De är nu upparbetade. Samhällsbyggnad 
har inte klarat uppdraget inom budget. 
 

Aktuellt 
Inriktningsdokument för Förslöv har varit utställt för samråd med allmänheten under peri-
oden 2017-04-27 till 2017-06-04. I och med att samrådet avslutades har budgeten överskridits 
med 19 000 kr. Kvarstående arbete att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredo-
görelse, revidera inriktningsdokumentet samt antagande och avslut. Kvarstående arbete upp-
skattas till 80 arbetstimmar vilket motsvarar 64 000 kr. 
 
Framtagandet av inriktningsdokumentet uppskattas totalt (redan upparbetade samt kvarstå-
ende kostnader) kosta 370 000 kr, vilket kan jämföras med kostnaden för Inriktningsdoku-
ment för Båstads tätort som kostade totalt 500 000 kr. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Allmänheten, i synnerhet boende och verksamma i Förslöv, har varit mycket engagaerade i 
processen med famtagandet av inriktningsdokumentet. Om inte medel avsätts för att 
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färdigställa det riskerar allmänhetens förtroende för kommunen att skadas och kan minska 
allmänhetens engagemang i framtida projekt. 
 
Verksamhet 
Om inriktningsdokumentet ska fördigställas utan tillskott av medel riskerar Samhällsbyggnad 
att inte hålla sin budget.  
 

Ekonomi 
Ytterligare medel föreslås tas från de medel som står till KS förfogande under 2017 vilket 
innebär att det återstår 1 054 000 kr. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, planassistent 
Johan Lindén, ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kostnadsuppskattning Inriktningsdokument för Förslöv, 2017-06-14 
 
Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef, ekonomichef 
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Kostnadsuppskattning 

Inriktningsdokument för Förslöv
2017-06-14

UPPARBETAT tom maj 2017

1. samrådshandlingar timmar kostnad

50 40000

40 32000

18 14400

231 184800

2. samråd
5992

10 8000

26 20800

totalt: 305992

KVARSTÅENDE ARBETE

3. antagande timmar

Samrådsredogörelse 30 24000

Revideringar 40 32000

Politiska möten (antagande) 3 st 6 4800

Arkivering, avslut 4 3200

totalt: 64000

summa kvarstående arbete: 64000

Politiska möten:

uppdrag Ksau 151118

KS 151202

Uppdragsbeskr.KSau 151216

KS 160113

Info KSau 161116

KS 161130

KF 161214

Samråd KSau 170301

KS 170315

Kvarstående politiska möten:

Antagande KSau

KS

KF

Framtidsmingel 3 pers*4 tim + förberedelser, 
dokumentation

Externa möten (workshop SKA 3 pers*4 tim, råd 
mfl 5 st, framtidsmingel 3 pers*5,5 tim )

Interna möten, förankring (ink förberedelser och 
anteckningar)

Politiska möten 9st (ink förberedelser och 
anteckningar)

Samrådshandlingar (Inriktningsdokument, SKA, 
Landskapsanalys)

Interna möten (information till verksamheten) 5 
st

Annons
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KS § 163  Dnr KS 000439/2017 - 300 

Svar på väckt ärende från Centerpartiet - Inriktningsdokument för 
Västra Karup 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet väckte ärende för framtagande av ett inriktningsdokument för 

Västra Karup vid kommunstyrelsen 2017-04-18. Partiet skriver ”För att möta 
såväl framtidsplaner, idéer och oro föreslår vi att Inriktningsdokument Västra 
Karup prioriteras i närtid”.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén, daterad 2017-06-21. 

Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad vid KS au 2017-04-18, angående 
Inriktningsdokument Västra Karup.   

 
Förvaltningens förslag 1. Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny 

översiktsplan. 
 
Föredragande Planchef Olof Selldén 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Gösta Gebauer (C): bifall till centerns yrkande.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Bo Wendts yrkande mot Gösta Gebauers 

yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla Bo Wendts yrkande.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny 
översiktsplan.     

 
Reservation Gösta Gebauer (C) reserverar sig till förmån från eget yrkande. Centerpartiet 

står fast vid att Västra Karup riskerar komma i bakvattnet av satsningar i 
Båstad/Hemmeslöv, Förslöv och Grevie om inte en tydlig inriktning finns.  
Västra Karup har potential att utvecklas positivt med en levande by och bygd.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000439/2017 – 300 
 
 

Svar på väckt ärende – Inriktningsdokument för Västra Karup 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Västra Karups utveckling hanteras inom ramen för pågående arbete med ny översiktsplan.     
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet väckte ärende för framtagande av ett inriktningsdokument för Västra Karup vid 
kommunstyrelsen 2017-04-18. Partiet skriver ”För att möta såväl framtidsplaner, idéer och 
oro föreslår vi att Inriktningsdokument Västra Karup prioriteras i närtid”.    
 
Aktuellt 
Västra Karup har ett aktivt byaråd som 2015-03-13 lämnade in Framtidsvision Västra Karup 
och 2017-03-13 lämnade de in ett dokument innehållandes förslag på vandrings och cykelleder 
som ansluter till Västra Karup. Förvaltningen anser att dessa båda dokument är väl 
genomarbetade och utgör ett gott underlag till arbetet med översiktsplanen. 
 
Det pågår inte bara ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan, utan även underlag till 
denna håller på att utarbetas. Utbildningsnämnden är mitt i ett arbete om hur kommunens 
skolstruktur ska se ut i framtiden, det handlar bl.a. om antal skolor och placeringen av dem. 
Vård och Omsorgsnämnden genomlyser sin verksamhet som utgångspunkt för att komma till 
rätta med ekonomin men också för att arbeta fram en framtidsstrategi för verksamheten. 
Västra Karup i likhet med hela kommunen i övrigt berörs av alla dessa uppdrag.  
 
Skälet till att Inriktningsdokument för Grevie, Båstad och Förslöv tagits fram är att de tre 
orterna starkt påverkats av ny dragning av järnvägen. I Båstad och Förslöv har nya stationer 
etablerats, i Grevie och Förslöv har den barriär som järnvägen inneburit försvunnit. I Västra 
Karup har inte några större strukturella förändringar genomförts och förvaltningen kan i 
dagsläget inte heller se framtida betydande omdaningar av samhället. Planeringen av 
utvecklingen av Västra Karup hanteras lämpligen i kommande översiktsplan där byarådets 
framtidsvision är ett mycket viktigt inspel. 
 
En samlad bedömning från förvaltningen är att utvecklingen av Västra Karup lämpligast tas 
upp i pågående arbete med översiktsplan, inte i ett Inriktningsdokument. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, Planchef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse från Centerpartiet, inlämnad vid KS au 2017-04-18, angående Inriktningsdokument 
Västra Karup.   
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Centerpartiet Båstad 

Väckt ärende 
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BÅST/-\DS f<OMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Inriktningsdokument Västra Karup 

Centerpartiet har noterat att allt fler tankar och ideer rörande 
utvecklingen av Västra Karup dyker upp och det finns även kommunala 
tillväxtplaner. 

Byborna i Västra Karup och kringliggande byar visar tydlig oro för 
framtiden. 

Centerpartiet väcker därför frågan om Inriktningsdokument för Västra 
Karup. 

För att möta såväl framtidsplaner, ideer och oro föreslår vi att 
Inriktningsdokument Västra Karup prioriteras i närtid. 
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KS au § 186  Dnr KS 000837/2017 - 200 

Överlåtelse och försäljning av fastigheten Östra Karup 6:10 

 
Beskrivning 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. exploateringsingenjör Per Selldén, daterad 2017-08-

07. 
Bilaga 1. Köpekontrakt.   

 
Förvaltningens förslag 1. 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. 

 
Föredragande T.f. exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. 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.     
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 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 
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Båstad 2017-09-

Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson, tf. Kommunchef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
Datum: 2017-08-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Per Selldén 

Dnr: KS 000903/2017 – 200 
 
 

Överlåtelse och försäljning av del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, ca 7.000 kvadratmeter, överlåtes och försäljs till Eraora 
AB för en köpeskilling om enmillionfemhundraåttiosextusen (1.586.000) kronor och i övrigt på 
de villkor som regleras i köpekontrakt undertecknat av bolaget 2017-08-29.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eraora AB driver verksamhet genom sitt dotterbolag, Beslag Design AB, i Båstad sedan många 
år och dess verksamhet har utvecklats väl över tid. Bolaget har prövat olika alternativ för 
utveckling av sitt lokalbehov och skissat på olika lösningar i syfte att tillskapa en byggnad med 
en attraktiv fasad i stadsmiljön invid Båstads nya järnvägsstation som samtidigt tillgodoser 
verksamhetens krav på funktionalitet och utvecklingsmöjlighet. Bolaget har nu presenterat en 
skiss på hur byggnaden kan utformas i den centrala miljö av Båstad som överlåtelseområdet 
utgör. I enlighet med vad som regleras i köpekontraktet tillträder bolaget fastigheten först när 
bygglov erhållits för utbyggnaden.     
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Utbyggnaden medför att kommunen som väghållare har, i anslutning till bolagets i 
anspråktagande av överlåtelseområdet, att förbättra en mindre lokalgata, ca 350 kvadratmeter 
total gatu-yta. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Per Selldén, T.f. exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Eraora AB, Exploateringsingenjören, Teknik och service, Ekonomichefen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Köpekontrakt    
 
 

92

92



Köpekontrakt 

Parter 

Säljare: Båstads kommun (arg.nr 212000-0944), nedan kallad Kommunen. 

Köpare: Eraora AB (556604-9689), nedan kallad Bolaget 

1§. Bakgrund 

Bolaget bedriver sin verksamhet i egen ägd fastighet i Båstad sedan många år och dess 

verksamhet har utvecklats väl över tid. Under senare år har Bolagets fastighet med 

tillhörande byggnad blivit trångbodd och Bolaget har därför tillsammans med Kommunen 

sett över möjliga alternativ till omlokalisering. Bolaget har prövat olika alternativ för 

utveckling av sitt lokalbehov och skissat på olika lösningar i syfte att skapa en byggnad med 

en attraktiv fasad i stadsmiljön invid Båstads nya station som samtidigt kan tillgodose 

verksamhetens krav på funktionalitet och utvecklingsmöjlighet. Utöver byggnaden kräver 

verksamhetens transportbehov angöringsyta och yta erfordras till besöks-och 

personalparkering. Bolaget har, se Bilaga 1, utarbetat ett koncept till byggnad med 

tillhörande angöring som anpassats till verksamhetsområdet omedelbart söder om P

platserna invid Båstads nya järnvägsstation. Vidare har bolagets beräknade mycket 

långsiktiga behov av P-platser täckts in i en fastighetsdel i direkt anslutning till nyssnämnda 

område. Det illustrerade markbehovet, se Bilaga 2, har avgränsats med röd begränsningslinje 

i bilagan och utgör totalt ca 7000 kvadratmeter av kommunens fastighet Hemmeslöv 

5:9.Markområdet innefattas i gällande detaljplan för Inre Kustvägen och markanvändningen 

är i detaljplanen reglerad som kvartersmark för Industri, handel och kontor. 
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2§. Överlåtelseförklaring 

Kommunen överlåter de inom 1§. ovan omnämnda och på Bilaga 2 med röd 

begränsningslinje avgränsade områdena av fastigheten Hemmeslöv 5:9, i det följande kallat 

Fastigheten, till Bolaget på de villkor som framgår av detta köpekontrakt. Fastigheten 

omfattar totalt ca 7000 kvadratmeter. 

3§. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till tvåhundratjugofem (225) kronor per kvadratmeter, 

totalt enmillionfemhundraåttiosextusen (1.586.000 ) kronor, beräknat på att Fastigheten 

omfattar 7050 kvadratmeter. I den händelse Fastighetens storlek avviker med mer än 1% av 

den beräknade ytan efter genomförd lantmäteriförrättning skall avräkning med 225 kronor 

per kvadratmeter göras mot den överenskomna köpeskillingen. 

4§. Lantmäteriförrättning 

Kommunen skall så snart detta avtal är undertecknat av parterna tillse att 

lantmäteriförrättning påbörjas och att en ny fastighet för Fastigheten kan bildas. Kommunen 

skall därvid inge kopia på detta avtal till lantmäterimyndigheten. Parterna är medvetna om 

att lantmäteriförrättningen kan innebära att Fastigheten kommer att omfatta ett annat antal 

kvadratmeter än vad som beräknats i detta köpekontrakt och parterna skall godta mindre 

avvikelser från det område som avgränsats med rödbegränsningslinje i enlighet med vad 

som framgår av Bilaga 2.Kommunen svarar för lantmäteriförrättningskostnaderna och 

Bolaget svarar för kostnaden att söka och ta ut lagfart på Fastigheten. Kommunen skall tillse 

att avstyckningen av Fastigheten görs inteckningsfri. 

5§. Köpeskillingens erläggande 

Bolaget skall på tillträdesdagen erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning till det 

konto som Kommunen anvisar. 

6§. Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper på tiden fram till Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Kommunen. De 
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intäkter och kostnader för Fastigheten, inklusive fastighetsskatt (fastighetsavgift), som 

belöper från och med Tillträdesdagen tillkommer respektive belastar Bolaget. 

7§. Tillträdesdag 

Bolaget skall tillträda Fastigheten senast på den tionde bankdagen efter det datum när 

villkoren enligt §8 nedan uppfyllts och vidtagits. Har bolaget inte uppfyllt villkoren senast 

2018-03-01 är detta avtal till alla delar förfallet varvid parterna skiljs åt och envar bär de 

kostnader som detta köpekontrakt föranlett respektive part. 

8§. Villkor för tillträde 

Bolaget skall snarast fullfölja upprättandet av samtliga för den tilltänkta byggnationen 

erforderliga handlingar. Byggnaden skall därvid utformas och gestaltas enligt intentionerna 

som utvisas i Bilaga 1. Före Tillträdesdagen skall Bolaget ha sökt och erhållit bygglov för 

byggnationen. 

9§. 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. 

10§. Fastigheten 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Densamma har under senare år nyttjats som 

arbetsområde vid utbyggnaden av Inre Kustvägen. Tidigare har marken nyttjas till del som 

banvall och till del som jordbruksområde. Det åvilar Bolaget att genomföra de geotekniska 

och övriga undersökningar som är erforderliga för Bolagets byggnation. 

Bolaget har vidare att erlägga de avgifter för erfordras vid dess byggnation som 

bygglovsavgifter, avgifter för v-a, el, fiber etc 

11§. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta Köpekontrakt skall vara skriftliga och skall undertecknas av 

parterna för att vara giltiga. 
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12§. 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. 

13§. Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår i anledning 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. 

Båstad 2017-08-29 

Eraora AB 

' ' 0 
.............. : .... Hs. 

Båstad 2017- -

Bo Wendt, Kommunstyrelsens ordf. 

Jan Bernhardsson, tf Kommunchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-07-17 1 av 1 

 

 

KS § 164  Dnr KS 000720/2017 - 380 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på 
Östra piren i Torekov 

 
Beskrivning av ärendet Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med 

förslag på tre nya betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara 
tillgänglighetsanpassad med ramp. TTBS framför att de ger bidrag för 
majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra investeringen. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas 
av kommunstyrelsen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 

daterad 2017-06-29. 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande 
ritningar.   

 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 

byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
2. Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening- 

 
Föredragande Tf teknik och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt 
byggnation av två nya betongbryggor vid Torekovs strand och en 
tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs hamns östra pir under 
förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
2. Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta 
donations-/gåvoavtal, vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från 
Torekovs turist- och badförening.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (3) 

 
Datum: 2017-06-29 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000720/2017 – 380 
 
 

Nya bryggor på Bläsingestranden och handikappanpassad brygga på Östra 
piren i Torekov 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till rivning av befintliga bryggor samt byggnation av två 
nya betongbryggor vid Torekovs strand och en tillgänglighetsanpassad brygga längs Torekovs 
hamns östra pir under förutsättning att extern finansiering erhålls.  
 
Förvaltning får i uppdrag att jobba vidare med projektet och inhämta donations-/gåvoavtal, 
vilket ska godkännas av kommunstyrelsen, från Torekovs turist- och badförening.   

   
 
Sammanfattning av ärendet 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse med förslag på tre nya 
betongbryggor vid Torekovs strand, varav den ena ska vara tillgänglighetsanpassad med ramp. 
TTBS framför att de ger bidrag för majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
investeringen. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig positiv till föreslagna 
åtgärder, men att donations- eller gåvoavtal ska tas fram, vilket ska godkännas av 
kommunstyrelsen.  

 
Bakgrund 
Utveckling av strandområdet och tillhörande serviceanläggningar vid Torekovs strand har 
varit föremål för diskussioner och politiska beslut under de senaste åren. Under 2013 
beslutades bland annat att befintliga bryggor vid norra stranden skulle rivas och ersättas med 
en ny (dnr 1199/11-412). I kommunens investeringsbudget avsattes då också medel för 
finansiering. En förutsättning var att viss del av finansiering utgjordes av gåva/sponsring. 
Projektet kom så pass långt att åtgärden anmäldes till Länsstyrelsen och ritningar togs fram för 
föreslagen brygga. Projektet blev dock aldrig av bland annat på grund av avsaknad av 
finansiering när inga externa bidrag erhölls samt för att investeringen togs bort från 
kommunens investeringsbudget.  
 
Befintliga bryggor har en dålig standard. Bryggorna är också utformade på så vis att den 
kustparallella strömningen begränsas. 
 
Aktuellt 
Torekovs turist- och badförening (TTBF) har inkommit med skrivelse daterad 2017-06-19 med 
tillförande följebrev samt illustrationer och ritningar (bilaga 1). TTBF framför förslag på en 
omfattande satsning för strandområdet i Torekov. Förslaget innefattar rivning av två befintliga 
bryggor och uppförande av två nya bryggor på samma plats samt en handikappsanpassad 
brygga utmed Östra piren. Föreslagna bryggor är utformade av betong med en likartad 
konstruktion som övriga bryggor som byggts inom kommunen de senare åren. TTBS framför i 
bilagt brev att de ger bidrag till majoriteten av de kostnader som krävs för att genomföra 
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investeringen, se vidare ekonomi nedan. Bakgrund och föreslagna åtgärder beskrivs vidare i 
bilaga 1. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Anläggande av bryggor enligt det förslag som framförs av TTBF ökar attraktiveten för boende 
och besökande i Torekov. Bryggorna kommer ha en bättre funktionalitet, högre standard och 
även vara såväl längre och bredare än befintliga bryggor. Tillsammans med en 
tillgänglighetsanpassad brygga utmed Östra piren ökar också tillgängligheten avsevärt. 

 
Ekonomi 
I  innevarande års budget finnns 100 tkr avsatta för bryggor i Torekov och för 2018 finns 400 
tkr, vilket ger totalt 500 tkr. Någon kalkyl för det projektet som föreslås av TTBF har inte 
gjorts, men en grov uppskattning av den samlade kostnaden för alla tre bryggor bedöms till 5-8 
mkr. TTBS  redogör för ett finansieringsförslag i sin skrivelse, vilket innebär att Båstads 
kommun finansierar projektet med 500 tkr och resterande kostnader som krävs för att 
genomföra projektet anslås av TBSS. 
 
Med föreslagen åtgärd och finansiering kommer Båstads kommun inte att behöva utföra 
reinvesteringar/underhållsåtgärder på de befintliga bryggorna. De nya bryggorna kommer att 
utföras som betongkonstruktioner, vilket kräver minimimalt med insatser för drift och 
underhåll. Den planerade tillgänglighetsanpassade bryggan vid östra piren kan dock kräva 
regelbundet underhåll i form av borttagning av alger på rampen. Driftskostnaderna för de 
planerade åtgärder bedöms inledningsvis inrymmas inom befintlig driftbudget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder ökar tillgänglighet till hav, bad, krabbmete etc och bidrar till ökat utbud 
för fritidsaktiviteter och rekreation för barn och ungdomar. Barn och ungdomar bedöms 
därmed påverkas positivt av beslutet.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Föreslagna åtgärder kommer utföras i ett vattenområde. Åtgärderna kommer att anmälas till 
Länsstyrelsen och i den mån det bedöms att det är en tillståndspliktig vattenverksamhet 
kommer tillståndsansökan att upprättas och prövas av mark- och miljödomstolen. 
 
 
Teknik och service 
Ingemar Lundström, Projekt- och utredningsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Teknik och service 
Ekonomikontoret 
Torekov turist och badförening 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Skrivelse från Torekov turist och badförening med tillhörande ritningar.   
 
Samråd har skett med: 
Kommunjurist 
Kommunchef 
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Båstads Kommun - SV: Nya bryggor i Torekov 

Från: 
Till: 
Datum: 
Ärende: 
Kopia: 

Bifogade filer: 

Torekovs Turistbyrå <info@torekov.se> 
"bastads.kommun@bastad.se'' <bastads.kommun@bastad.se> 
2017-06-22 10:38 
SV: Nya bryggor i Torekov 
"ingemar.lundstrom@bastad.se" <ingemar.lundstrom@bastad.se>, 
"daniel.kli ... 
Nya bryggor i Torekov.pdf 

Hej, jag skickade mailet nedan i tisdags och ett till strax efter. Vi har inte fått någon bekräftelse på att ni 
mottagit dem. Skickar det därför en gång till . Nu uppdelat i fyra ma il. Bekräfta gärna att ni mottagit 
dem. 
Jag ringer dig Daniel och hör så att allt kommit fram. 
/ Vh Åsa Ragnarsson 

Från: Torekovs Turistbyrå 
Skickat: den 20 juni 2017 22:18 
Till: bastads.kommun@bastad .se 
Kopia: ingemar.lundstrom@bastad .se; daniel.kling@bastad .se 
Ämne: Nya bryggor i Torekov 

Till kommunstyrelsen Båstad Kommun 

Torekovs Turist- och Badförening(TIBF) har i samråd och samarbete med kommunen sedan 90-talet 
rustat upp och förnyat de södra badbryggorna i Torekov. Dessutom har TIBF sedan 1995 i kontrakt 
med kommunen ansvarat för grovstädning av stränderna så de är tillgängliga och trevliga att vara på 
under badsäsongen. 
Med detta som bakgrund var det med stor glädje som TIBF mottog beskedet hösten 2015 (kan vara 
2016) att kommunen anslagit medel (500.000 kronor) till ett bad för röre lseh indrade i Torekov. 
TIBF såg genast en möjlighet att utifrån kommunens initiativ söka finansiering för att göra norra 
stranden mer tillgänglig och hå llbar för lång tid framåt. 
Tidigare av TIBF init ierade undersökningar om norra strandens framtid angående erosion och 
strömmar samt tillsammans med kommunen källan t ill otjänligt badvatten från 2007 till 2011 har 
skapat en situation där den uppmätta vatten kvaliteten har blivit mycket bättre och är idag inte i 
närheten av de värden som uppmättes 2009. 
Med detta som bakgrund har TIBF skissat hur en ny handikappbrygga vid östra piren samt utbyte av de 
två befintliga skulle kunna se ut. De befintliga är cirka 80 år gamla och i behov av renovering eller som 
vi föreslår rivning och byggande av nya. Vi har gjort detta i samråd med Ingemar Lundström som 
uppdaterats under vägen. 

fi le:///C:/Users/danklil /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/594B9E22BASTAD-ADM... 201 7-06-22 
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Det kan tyckas dumt att behålla de båda bryggor som finns och istället bygga endast en . TIBF anser 
dock att både av hävd och av den tillväxt som Torekov har med mycket nybyggnation och en välbesökt 
camping behövs de badmöj ligheter förstärkas som är på plats. 
Jag som ordförande i TIBF sedan 1993 har med kommunens ansvariga och beslutande varit med om 
denna renovering av möj ligheterna ti ll bad på stränderna och klipporna på västra stranden, jag hoppas 
att ni vi ll vara med även om detta projekt på norra stranden. 

Jarl Torema lm 
Ordförande TIBF 

Bifogat finns en skrivelse och utkast på bryggor (sammanlagt fyra filer, tre i denna e-posten och ett i 
separat e-post) 

Torekovs Turistbyrå 
Tel: +46 (0) 431-36 31 80 
E-Post: info@torekov.se 
Hemsida: www.torekov.se 
Adress: Hamnplan 2 
269 77 Torekov 
Sweden 

file:///C:/Users/dankli1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/594B9E22BASTAD-ADM... 2017-06-22 
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Torekov 
Till Kommunstyrelsen 

Båstads Kommun 

• ~ · DS 1 '0M~ " 'N B/\0 1 I\ '·· l\' , IVl ,: 
Kommunstyrelsen 

2017 -06- 2 2 
;•. ,1r, 11., f 1 11111 11• I I 111 I I ,111'111 '.' Il • 

~ 11 ,11 I I 11 ll I I 111.1111111111··· · 

Torekov 2017-06-19 

Nya bryggor på Bläsingestranden 

och handikappanpassad brygga på Östra piren i Torekov 

Kommunen presenterade för några år sedan en ide att bygga en handikappanpassad brygga i 

Torekov. Torekovs Byaråd informerades och en arbetsgrupp bildades bestående av 

representanter från byns föreningar och kommunen. Uppdraget var att arbeta fram ett underlag 

till ett förslag på hur nya bryggor kan se ut samt att söka finansiering för dessa. 

Byarådet har för närvarande ingen aktivitet och ligger vilande. Arbetsgruppen finns dock kvar och 

är nu förankrad i Torekovs Turist & Badförening. 

Bakgrund: 

Bryggorna i Torekov är en självklarhet för de allra flesta och en förutsättning för ett attraktivt 

strand- och badliv. Dagens bryggor är undermåliga och behöver ersättas. Det är de allra flesta 

överens om. Torekov behöver även erbjuda en tillgänglighetsanpassad brygga. Under de senaste 

åren har dialoger förts i såväl byaråd som man emellan och tillsammans med kommunen hur en 

framtida lösning kan komma att se ut. Initialt fördes resonemang om en till två bryggor varav den 

ena skulle tillgänglighetsanpassas. Med tiden har det utkristalliserats ett förslag om att två nya 

bryggor ersätter de befintliga och en ny brygga med tillgänglighetsanpassning byggs på Östra 

piren. Det förslaget fick positivt mottagande i Byarådet. 

Nuläge: 

Utkast till hur bryggorna skulle kunna se ut är framtaget. Se bilagor. 

Utkastet för den handikappanpassade bryggan är under omarbetning och kommer att 

presenteras inom kort. 

Förslaget bygger på att norra badbryggan ersätts med en brygga i samma storlek som 

nuvarande, kanske något bredare, medan den södra blir längre och bredare än nuvarande. 

Båda bryggorna kommer stå på ben för att strömmarna ska få så naturligt fritt flöde som möjligt 

vilket enligt undersökningar skulle påverka kvaliteten på stranden till det bättre. 

östra piren får en brygga som anpassas efter de krav som finns för att uppfylla god tillgänglighet 

för rullstolsburna. 
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Finansiering: 

Kommunen har anslagit 500 000 kr i investeringsbudget 2017. 

Torekovs Turist & Badförening anslår resterande belopp som krävs för att genomföra 

investeringen. 

Arbetsgruppen har fullföljt sitt uppdrag och överlämnar ärendet till kommunen för handläggning. 

Torekovs Turist & Badförening står självklart till förfogande i den fortsatta processen. 

Jarl Toremalm 

Ordförande 

Torekovs Turist & Badförening 
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Till 
Båstads Kommun 
269 80 Båstad 

Kommunstyrelsens möte den 6/9 2017 

Bf STADS i-<OMM!.:N 
Komrn;.1nstyrel~en 

2017 -08- 2 3 
i nr .. K.$. .. 0.9.G.1.i.<?J.;z_o, 7 
"'''"""' " ' " ",c"'"" .. .. .. . • .. ,,:'138' 0 

Ang. punkten utbyggnad av Torekovs Östra Pir med handikapamp gentemot den Norra Stranden. 

Mitt namn är Hans Heligren och är boende i Torekov sedan 1952. Jag har i tidigare angelägenheter 
varit företrädare för de boende kring hamnen och stranden i Torekov. Men tyvärr ej i detta ärende 
då ordföranden för Torekovs Turist och Badförening (Jarl Toremalm) ej visat förslaget för oss utan 
bara satt ut det på sin hemsida några veckor före ert möte i kommunstyrelsen. 

Jag har upprepade gånger bett honom att visa en skiss på förslaget, senast i maj 2017 på årsmötet, 
men han säger att det inte finns något att visa. Nu befinner vi oss i det läget att knappt någon 
boende kring hamnen och stranden fått en chans att uttala sig om förslaget. Jarl Toremalm har 
försökt att undgå att berörda skall ha tid och möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Jag är boende vid stranden i Bläsinge sedan 1952. Stora förändringar har skett under denna tid, den 
största var nog på 1970-talet då småbåtshamnen byggdes och den Östra pirarmen byggdes för att 
avgränsa småbåtshamnen från den Norra stranden. Min far och många andra var mycket oroliga för 
att utbyggnationen av denna pirarm skulle få negativa konsekvenser på stranden. En professor togs 
in från Lund som bestyrkade att utbyggnaden inte skulle få några negativa effekter på varken 
vattencirkulation eller sandförflyttning. Några år senare förlängdes även pirarmen på den Västra 
piren.(Torekovs stora pir). 

Den Östra Piren tillkom som ett resultat av en lång diskussion mellan kommunen och de boende. 81.a 
utformades den låg för att så lite som möjligt påverka utsikten för de boende men även med en 
innåtsväng för att ta i anspråk så liten del av stranden som möjligt och därmed få så liten påverkan 
på stranden som möjligt. 
Åren gick och efter det att den Västra Piren förlängdes på 80-talet, kunde vi märka förändringar på 
stranden. Kröken invid den Östra Piren och Norra stranden, blev nu i folkmun kallad "Stinkebukten". 
Orsaken är att bukten ligger i lä om de sydvästliga vindar som hela tiden ligger på i Torekov. Denna 
läplacering ger upphov till stillastående vatten och ruttnande tång. Inget syrerikt vatten når kröken. 

Den ruttnande tången i området beror i all väsentlighet på den syrefria nedbrytningen av det 
svavelväte som då bildas. Stora sjok av ruttnande tång lyfts till ytan och det bildade svavelvätet 
färgar vattnet vitt. Detta i kombination med att utanför Torekov ligger ett rev med lågt vatten. Vid 
hård blåst/storm lossnar tångruskor från revets botten och flyter in på stranden och hamnar i 
"Stinkebukten" och fyller den Norra strandens södra del. 

Detta är eU problem i byn. Då Badföreningen inte har råd, inte orkar eller inte bryr sig att hålla rent 
får vi boende leva med en dålig lukt större delen av lågsäsongen. Dock ej vintertid då "soppan" fryser 
och stelnar till is. Vi har även haft problem med E-coliförekomst i området. 

Det har nu ånyo framkommit förslag om utbyggnad utanför den Östra Piren. 
Båstad Kommun tillsatte för några år sedan en arbetsgrupp som skulle utreda utvecklingen av 
stranden, men den har upplösts utan att komma fram till något. Diskussioner om olika 
handikapplösningar i Torekov togs först upp av Torekovs byaråd, men detta byaråd är också upplöst. 
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Frågan övertogs senare på något sätt vidare av Torekovs Turist och Badförening under ledning av Jarl 
Toremalm. 

Jag vill bestämt avråda ifrån att bygga ut utanför den Östra Piren i Torekov, då den planerade 
konstruktionen är en uppenbar "Tångfångare"i ett syrefattigt område. 
Vid varje kuling eller ökad vind fylls bukten med mängder av tång och en tångvall bildas. 

Konstruktionen med en utbyggnad utanför Östra Pirens norra sida kommer att försämra 
vattengenomströmningen utefter pirens norra del och ytterliggare försämra det redan syrefattiga 
området i kröken mot den Norra stranden. Vågrörelsen längs med piren har idag en viss sköljande 
effekt som ger en liten men dock betydande chans till syrerikt vatten att komma in i området. 

Den (nu aktuella) föreslagna konstruktionen kommer att ytterliggare fånga tång och göra det stört 
omöjligt att hålla rent. Idag finns en rimlig chans att rensa upp området med traktorer som sker då 
och då under högsäsong. 

Handikapprampen skulle göra detta omöjligt. Detta skulle i så fall bli tvunget att ske för hand med 
stövlar i vattnet och skovel. De nödvändiga räckena på en sådan föreslagen konstruktionen är ju 
utmärkta tångfångare. Och traktorer och andra motorredskap kommer därvid inte åt tången innanför 
räckena. 

Vattennivåen varierar mycket i bukten, jag har sett lågvatten ända ut på stora delar av piren och 
högvatten på vintern då piren praktiskt taget legat under vatten. ( se bilaga 1). Under stormen i julas 
2016 låg piren i princip under vatten och det blir bara värre med åren. Under stormftod när vind och 
vågor trycker in vattnet kan vattenståndet öka med 1-1,5 meter och efterlämna tjocka vallar av tång 
vilket inte tas bort förrän efter några veckor i bästa fall med traktorer med skopor och traktorsläp. 

Den s.k. betongplattan med tillhörande nedgång kommer att placeras på lös sand och kommer inte 
att stå pall för naturens krafter och kan komma att undergrävas under en nordlig storm. Dessa 
kommer troligen att spricka och brytas sönder och bli obrukbara efter några år. Platsen är alldeles 
för utsatt för denna typ av konstruktion. 
Den Östra Piren är redan idag utsatt för mycket stora krafter från de ftytbryggor som Torekovs 
båtblubb (TBSS) fått tillåtelse att lägga ut på insidan. Dragkrafterna vid de Nordliga stormarna har 
gjort att piren börjat att vekna och luta inåt hamnen. En konsekvens av detta är att stenarna på 
nordsidan börjat att lossna och underminerats av kraftiga vågor och högt vattenstånd som 
transporterar bort sanden under pir-stenarna. TBSS har på sitt program att försöka förstärka piren. 

Den Östra Piren i Torekov byggdes på 1970-talet och har tyvärr orsakat negativa effekter på den 
Norra Stranden och pga den lä-position som skapats, har den s.k. "stinkebukten" uppstått, med en 
ständig tillförsel av tång och alger till det syrefattiga hörnet. Andra effekter är den sandförffyttning 
som skett med koncentration gentemot den Östra Piren. Tillsammans ger detta ogynnsamma 
förhållanden i området. 
För att försöka komma till rätta med tångproblemet tillsatte Torekovs Turist och Badförening en 
utredning gjord av WSP för några år sedan.(Bilaga 2). Utredningen är utförlig men inga åtgärder har 
vare sig genomförts i enlighet med utredningens förslag, eller överhuvudtaget alls efter detta. 

När det gäller finansieringen av nu aktuella förslag kommer ju kommunen stå för en liten del, men 
den större delen skulle betalas av Torekovs Turist och Badförening. 
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Bakgrunden till att badföreningen nu plötsligt fått så mycket pengar att man kan erbjuda en 
finansiering av huvuddelen av kostnaderna, är tyvärr av mycket mer obskyr natur än vad som 
badföreningen själv vill upplysa om. 
Det är med därför tråkigt att behöva informera er politiker hur detta har gått till. 
Utredningen som tillsattes för några år sedan i Båstad kommun kom fram med ett förslag att riva la 
och 2dra bryggan på stranden och i stället bygga enbart en ny, större och längre. Samtidigt skulle 
denna brygga förses med en handikappanpassning, eftersom man ville uppfylla gängse reglemente 
för offentliga badanläggningar. 

Förslaget gillades inte av personer vilka själva är boende vid la och 2dra bryggan. 
Det bor några familjer här med angränsande tomter till stranden en av dom är familjen Hult. 
Hultfamiljen äger fastigheter Längs den Norra Stranden i Torekov för gott och väl över 100 mkr. (Det 
torde vara allmänt känt att Fam. Hult är kända som mycket välbeställda och nämns ofta i media som 
miljardärer.) 

Enligt anonyma källor och Torekovs kultur och miljös, vinterbrev 2015( Bilaga 3) misstänker jag att 
någon av dessa familjer(oklart vilken), framkommit med ett motförslag till Badföreningens ordf. Jarl 
Toremalm som gick ut på att: 

Vi betalar rivandet av 2 bryggor och betalar för uppförandet av 2 nya om ni flyttar 
handkapprampen någon annanstans, tex. till Östra Piren. Så att vi slipper ha detta framför 
våra hus. 

Detta erbjudande har tydligen Torekovs Turist och Badförening accepterat. 
Jag har upprepade gånger frågat Jarl Toremalm varifrån han får alla pengarna och han säger att det 
kommer från en "anonym givare". Han kan tyvärr inte yppa dennes namn. 

En "gåva", med ett riktat krav från gåvogivaren, från en givare som vill vara anonym. 

Det är ytterligt belastande för Torekovs Turist och Badförening och dess ordförande, att ge enskilda 
personer fördelar mot betalning. Dessutom i en kommunal angelägenhet från en givare som vill vara 
anonym. Och där man av obskyra skäl vägrar att redovisa pengarnas källa. 

Kommunen får härmed med detta brev betraktas som upplyst härom, och svensk lag och rätt må 
tillämpas, även i Torekov. 

Mycket ledsamt att behöva skriva detta till er. 

Slutsats. 
Jag ber kommunstyrelsen att avslå förslaget om utbyggnad med handikapplösning utanför den Östra 
Piren i Torekov av följande skäl: 

- Sämre vattengenomströmning utefter Östra pirens norra sida och badstrandens södra del. 
- ökade problem med tång och algsamling i ett redan syrefattigt område. 
-därför att de boende kring hamnen och stranden inte fått chansen att se förslaget. 
-påtagligt ökade underhållskostnader 
-Östra Piren kan vara en idyll en vacker sommardag, varför förstöra detta med denna 
betongkonstruktion. Nuvarande badtrappa är popuär. 
- obskyr finansiering av privatpersoner med enskilda intressen i projektet. 
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Med Vänlig Hälsning 

Hans Hellgren 
Bläsingevägen 26 
260 93 Torekov 
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UTREDNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA 
PROBLEM MED TÅNG PÅ STRANDEN INVID 
TOREKOVS HAMN 

Sammanfattning 
WSP Enviromnental har gjort en analys av de luktolägenheter, och andra problem 
med tång som finns i Torekov och som genereras av den tång som ansamlas och 
ruttnar längs badstranden norr om hamnen. Utredningen har genomförts av en grupp 
miljöspecialister från WSP Environmental med stora kunskaper om sandkuster och 
de erosions och luktproblem som uppstår där. Detta har skett genom intervjuer med 
lokala åretrunt- samt sommarboende, granskning av arkivmaterial i privat och 
kommunal ägo samt genom ett flertal besök på stranden. Vi har även studerat till
gängliga flygbilder. Vi beskriver nedan förslag på åtgärder för att minska proble
men med luktobehag invid hamnen .. 

Tång är naturligt förekommande i stora mängder längs Skånes kuster. Årligen loss
nar stora mängder tång och del av detta spolas upp på stränder i en helt naturlig pro
cess. 

Kustens utseende, kustmorfologin, bestäms av strömmar, vågor och strandmateria
lets egenskaper i en process där stranden ständigt anpassar sig till förändringar av de 
yttre förhållandena. För sandstränder skapas med tiden bågformade bukter mellan 
de fasta punkter som finns längsmed kusten, naturliga eller konstruerade. Varje ny 
konstruktion i vattnet påverkar således omgivande strandutformning. Även tången 
följer vågor och strömmar, först flytande och sedan längs botten. Tången som är 
mer lättrörlig än sanden kommer på samma sätt att ansamlas i exempelvis lävatten 
där strömmar och vågor är ringa eller på uppströmssidan av bryggor och liknande 
konstruktioner. När tång lossnat från botten startar en förruttnelseprocess som orsa
kar luktproblem när den anhopas och syret försvinner. I Skåne, med fä naturliga 
hamnar, f'ar byggandet av pirar och utstickande hamndelar i havet den effekt att tång 
och sand ansamlas i och invid hamnarna. Avseende transport av sand med kustpa
rallella strömmar utgör bukten ett mer eller mindre slutet system där den huvudsak
liga sandtransporten sker vinkelrät strandlinjen. Den sand som hamnar på djupt vat
ten återkommer inte till stranden. 

Torekov hamn har byggts ut i etapper vilket förändrat förutsättningarna för bukten 
norr om hamnen som ännu inte kommit i jämvil..'1: med denna förändring. Som en 
konsekvens ansamlas stora mängder illaluktande tång vid norra pirens landfäste. 

Ett annat problem i området är att den naturliga dynbildning som sker i vattenbrynet 
och som bestäms av sandstorlek och vågklimat skapar ett instängt vattenområde där 
syrefria förhållanden lätt uppstår. 

WSP Environmental har inte behandlat estetiska eller andra liknande frågor utan 
koncentrerat våra förslag på luktfrågan. 

Våra sanunanfattande förslag till åtgärder är: 

1. Organiskt material, tång, som är uppblandat i sanden i den södra delen, 
stinkebugten, grävs bort och hålet fylls ut med sand. Detta för att minska 
olycksrisker med att personer går ner sig i "dyngan" vilket hände sommaren 
2007. 
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2. Rutinerna för att avlägsna tång ses över så att stranden i mesta möjliga mån 

hålls ren. Nyttja vädersituationer med östlig vind att skicka tången till havs. 

3. Kuststräckan omedelbart norr om hamnen fy Ils ut så att en kustprofil skapas 
som bättre följer den som naturen på sikt kommer att skapa. Närmast piren 
är det fördelaktigt om l'Ustprofi1en utformas så att vågorna genererar en 
ström med en riktning mot buktens centrala delar. Utfyllnaden avslutas med 
en konstgjord kant, ca 0,5 meter, mot havet eller med en brantare sandslänt 
med grövre material. Ett sådant konstgjort något förhöjt strandavsnitt skulle 
också utgöra en bättre anslutning till hamnområdet samt ta bort de risker att 
fastna eller "gå ner sig " i det relativt lösa material som ligger där idag. Ef
tersom åtgärden inte minskar den totala mängden tång som forslas in i buk
ten skulle åtgärden eventuellt kunna kombineras med skapade ytor avsedda 
för att lätt kunna samla upp och forsla bort tång. 

4. Hela strandremsan bör kompletteras med sand och då med en något grövre 
fraktion för att få en brantare strandprofil . Det bör dock utredas dels om det 
finns lämpliga lokaler att hämta sand från botten i viken utanför och dels 
vilka tillstånd som erfordras. Alternativt fraktas sanden från annan plats. 

5. När strandlinjen förändras kommer den tång som tidigare avsattes på stran
den att flyta ut. Man kan inte utesluta att del av denna kan komma in i ham
nen varför man, om behov finns, bör utreda möjliga åtgärder för att öka vat
tengenomströmningen i hamnen. 

6. Befintliga bryggor fungerar idag som tång och sandansamlare. Befintliga 
hål i bryggorna bör ökas för att skapa en mer "välventilerad" vik där tången 
kan passera bryggorna även vid lägre vattenstånd. · 

7. Undersök möjligheterna att syresätta strandvattnet och instängda områden 
genom tillförsel av syrerikt vatten t.ex. genom en pump. 

Det bör poängteras att de föreslagna åtgärderna, som nämnts, inte påverkar den tota
la mängden tång som transporteras in till bukten utan endast syftar till att motverka 
att det bildas större ansamlingar som bryts ner utan närvaro av luftens syre .. 

Bild: Tångansamlingar i Stinkebugten har bildat ett område med mycket dålig 
hållfasthet och under sommaren 2007 lät kommunen spärra av detta om
råde för att undvika olyckor. 
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1. Bakgrund / Inledning 

I västra delen av Torekov ligger en hamn med gamla anor som skyddas av omgi
vande pirar. Under årens lopp har brunnen och pirarna byggts ut, vilket påverkar 
strömmarna in mot kusten. Mot den norra piren och på stränderna ansamlas det årli
gen återkommande mycket alger och tång ihop med annat flytande "vrakgods". När 
detta döda material bryts ner ger det upphov till dålig lukt från den ruttnande tången 
vilket gör stranden mindre attraktiv för sol och bad och även sprider lukten vidare in 
i närliggande bostadsområden. I folkmun benämns den värsta platsen för "stinkbug
ten". 

WSP har i uppdrag att utröna hur problemsituationen med tången i Torekov ser ut, 
vilka arter det gäller, hur strömmar och vindar påverkar ansamling och nedbrytning 
och med erfarenheter från andra platser i landet av relevans föreslå möjliga åtgärder 
för att förbättra situationen. 

Denna rapport syftar till att undersöka möjliga åtgärder för att minska de problemen 
med tång på stranden som förekommer i bukten norr om Torekov hamn och har ut
arbetats genom följande arbetsmetodik: 

• Genomgång med problemställningen srunt besök på stranden, vårvintern 
2007-10-30. 

• Litteraturstudier i bibliotek, kommunala arkiv samt på Internet. 

• Studier av flygbilder som inköpts av Lantmäteriet. 

• Kontinuerliga besök på strru1den m1der sommar där stranden och städrutiner 
studerades och fotograferades . 

• Besök i hamnen efter det att kommunen stängt av del av stranden för under-
sökning av problemet. 

• Intervjuer med åretrmltboende samt med sommarboende . 

• Beräkningar av kustdynamiken 

• Projektmöten i Torekov. 

Stranden i Torekov är en av de stora tillgångarna i byn som delvis är beroende av 
turism och fritidsliv. De stora tångansamlingarna och den därvid uppkomna lukten 
gör att strandområdet upplevs negativt. Ett stark önskemål är därför att stranden 
skall bli en verklig attraktiv tillgång för Torekov. Ett senare steg, när problemet med 
vattenkvaliteten samt tångfrågan är löst kan vara att vidareutveckla arbetet så att 
kraven för Blå Flagg uppfylls. Kriterier för Blå Flagg redovisas i bilaga 1. 
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2. Tång 

Tång är naturligt förekommande i stora mängder längs Skånes kuster. Det vi i dag
ligt tal kallar tång består av flera olika arter och omfattar ett och fleråriga alger och 
gräs. I denna utredning kommer vi även kalla allt för TÅNG. Årligen lossnar stora 
mängder tång från sina fästen till följd av stomi och strömpåverkan men också då 
den är ettårig, en således helt naturlig process som inte kan förändras. Tången följer 
med havsströmmama men sjunker även till botten där den förmultnar. En del av 
tången spolas upp på stränderna styrt av vågor och vindar. Sker ingen bortforsling 
av tången kommer den att bilda tångvallar av ansenlig mäktighet som sedan ombil
das till tät tånglera. Leran kan sedan överlagras med sand. Dessa tångleresjok fmner 
man när man gräver i sanddyner och i sandstränder. De vanligaste arterna är främst 
av olika makroalger, främst sågtång (Fucus serratu.s), blåstång (Fucus vesiculosus) 
och ålgräs (Zostera marina). 

Övergödning 

Torekov ligger på Bjärehalvöns yttersta udde. Halvön omges av två grunda vikar, 
Skälderviken och Laholmsbukten. Utanför kusten ligger Hallands Väderö och Kat
tegatt. Vattnet är näringsrikt till följd av ett flertal åar och bäckar mynnar ut i vat
tenområdet. Bäckarna går genom ett intensivt jordbrukat landskap, södra Halland 
och Norra Skåne, innan det mynnar ut vid kusten. Både Skälderviken och Laholms
bukten har problem med övergödning. 

Orsaken till den höga växtnäringstransporten är enligt Båstads kommun (2007): 

• intensivt jordbruk på lätta genomsläppliga jordar 
• stor nederbörd med milda vintrar 
• väldränerade åker- och skogsmarker, som ger snabb transport av växtnäring 

ut i havet utan möjlighet till kvävereduktion 
• stort kvävenedfall via såväl nederbörd som atmosfäriskt nedfall 

Makroalger 

De brunalger som växer runt Bjärehalvön är normalt blåstång och sågtång. 2004 
utförde Toxicon AB en kartering av ålgräsängar längs Skånekusten på uppdrag av 
länsstyrelsen Skåne län. I området runt Torekov fanns tecken på förekoms av ålgräs, 
men på grund av det glesa transekt nätet gick det inte att klargöra om det var en fö
rekomst eller ej (Ohlsson, 2004). 

Under näringsrika förhållanden missgynnas de i ovan stycke nämnda arter till för
mån för snabbväxande ettåriga fintrådiga arter som grönslick (Cladophora glomera
ta), tarmtång (Enterm01pha intestinalis) och brm1slick (Pilayel/a littoralis) (Båstad 
kommun, 2005). En undersökning av makroalger, 2002, i närområdet (Ramsjö
strand, Hovs hallar) visade att det i ett stråk längs strandlinjen fanns blåstång, men 
ned till 4 m dominerade sågtång tillsammans med en rad olika brun- och rödalger. 
Huvudsakligen förekom fintrådiga rödalger som påvro-1: på sågtång. Studien visade 
även att det fanns ökande trender av fintrådiga alger i Ramsjöstrand, men också 
ökande trender för några fleråriga brun- och rödalger (Toxicon AB, 2002) . På de 
flygbilder som studerats, från 40-talet och till dagens datmn framgår tydligt stora 
bevuxna områden. Ställvis framträder sandområden men i huvudsak verkar botten 
beväxt. Genom kartmaterialet kan man inte klargöra vilken typ av växtlighet som 
förekommer, inte heller kan man se om utbredningen eller tätheten ändrats. 
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Nedbrytning av alger 

Vattentemperatur och näringsinnehåll påverkar vilken mängd plankton som växer i 
vattnet. En del alger kan spolas upp och brytas ned på land. Nedbrytningen av alger 
går generellt långsamt jämfört med landväxter. Nedbrytningshastigheten påverkas 
av ett antal faktorer, framf'örallt i vilken fysisk och kemisk miljö den äger rwn. 
Svampar verkar ha liten betydelse för nedbrytningen då det är framförallt anaeroba1 

bakterier som styr nedbrytningen (Harrison, 1989). Nedbrytning under syrefattiga 
förhållanden innebär att materialet ruttnar och att illaluktande gas i form av svavel
väte avges. 

Resultat från en studie utförd på Åland tyder på att algerna orsakar omfattande när
saltsläckage dels tillbaka till havet, men också på strandområdena (Heikkilä & Mat
tila, 2000). Det innebär att borttransport av algerna skulle minska tillförseh1 av kvä
ve och fosfor till havet. 

Tång som resurs 

a) Jordförbättringsmedel 

Tånggödsling är en ganunal metod som använts av jordbrukare och fiskebönder se
dan urminnes tider. Uppsamling av tång kan inte ske utan att det mesta av de olika 
typer av föroreningar som ses på stranden också följer med (Detta kan dock minskas 
genom noggrann manuell rensning av plast, plåt och papper). I Torekov och på and
ra orter i nordvästskåne har man dock lyckats sanlla upp tången så ren att bönder 
kunnat ta emot den och kört ut tången på sin åkennark. 

Förutom denna grovsortering kan behov uppstå att utföra andra provtagningar och 
analyser på dess innehåll då det till exempel kan innehålla höga halter av tungmetal
ler. Inom ramen för ett projekt rörande sanering av Oskarshamn, sammanställde 
WSP mätdata angående metallhalter i tång i det metallpåverka.de området (tabell 1). 

Naturvårdsverket (1999) har som underlag för bedömning av tillståndet i havet 
Sanllllanställt data på bakgrundshalter av metaller i blåstång. Detta innebär värden 
för tång som har växt i ett område som är relativ opåverkat av metaller (tabell 1). I 
jämförelse med Naturvårdsverkets framtagna bakgrundshalter är halterna för samtli
ga metaller klart förhöjda i Oskarshamnsområdet. 

Jämförs bakgrundshaltema istället med de gränsvärden som satts upp för miljö
märkning av jordförbättringsmedel (2006/799/EG) ligger halterna tungmetaller i 
tång klart under gränsvärdet för samtliga metaller förutom arsenik. Detta pekar på 
att extra hänsyn måste tas till arsenikhalten i tång om det är av intresse att använda 
tång som gödningsmedel. 

1 Bakterier som förekommer i syrefattiga miljöer. 
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Mängden tång som årligen lossnar är betydande och av denna spolas endast en 
mindre del in mot stränderna. Tången har dock historiskt varit av en sådan omfatt
ning att den på flera håll, bl.a. i Torekov, varit en stor tillgång för bönderna som 
jordförbättringsmedel. Tångtäkt, liksom sten och sandtäkt, var reglerat och en till
gång för bönderna. Historien berättar om en ansenlig hantering av tång och att 
"många" lass kördes från stranden av flera bönder. Mängden tång minskades genom 
att den fick ligga till sig på stranden där den avsandades och avsaltades. 

Oberoende av om mängden ökat eller minskat med åren kan vi nog säga att den all
tid varit av en sådan omfattning att den för dagens badande skulle ha upplevts som 
störande. Också i dag är mängden tång som genereras på bottnarna utanför Bjäre
halvön av sådan omfattning att den kommer att ge obehag om den fritt rar samlas på 
stranden. 

Trender 

En utvärdering av Centrum för Biologisk mångfald, 2007, visade på flera förvän
tande effekter av klimatfårändringama i Sveriges havsområden. Framförallt förvän
tas att en ökad produktivitet kan leda till ökad tillväxt av tex. vass och alger, ökad 
sedirnentation av organish.1: material, samt även ökad frekvens av tillfälliga produk
tivitetsutbrott som algblomningar. Trenden i Kattegatt går mot lägre syrgashalter 
och syrebrist förekommer under sensommar och tidig höst. Även om den långsiktiga 
utvecklingen är negativ har syrgashalterna i Kattegatt stigit något sedan 1980-talet 
(Naturvårdsverket, remiss, 2007). 

Under 1970- och 1980-talet inträffade upprepade algblomningar i Laholmsbukten och 
omfattande utbredning av makroalger. Det ledde till att stora mängder av främst 
grönslick och tarmtäng (C/adophora g/omerata) spolades iland. Planktonblomningarna 
har gett upphov till syrebrist vid bottnarna i Laholmsbukten. Utarmningen av bottenli
vet nädde sin kulmen under 1990-talets första är. 1998 skedde en pätaglig förbätt
ring·. Bottendjur som varit försvunna i decennier kom tillbaks. Förbättringen berodde 
främst pä mindre nederbördsmängder och minskad tillförsel av växtnäring (Internet, 
Laholm kommun, 2007). 

En utvärdering av växtplanktondata frän skänska sydkusten under perioden 1985-
2003 har genomförts av Länsstyrelsen Skäne län. Växtplankton är de fritt flytande, 
encelliga alger som utgör det första steget i det fria vattnets näringskedja. Studien 
visade är signifikanta tidstrender och ingen generell utvecklingstendens gällande art
sammansättning (Ohlsson, 2003). 
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Tabell 1. Metallhalter i blåstång i Oskarshamnsområdet, bakgrundshalter i blåstång enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder samt gränsvärden för miljömärkning av jordförbätt-
. d 1 nngsme e. 

Metall Medianhalt* uppmätt Bakgrundshalter för Gränsvärden för 
blåstång i Oskars- metaller i blåstång miljömärkning** av 
hamn (mg/kg TS) (mg/kg TS) jordförbättrings-

medel (mAlkA TS) 
Arsenik - 20 10 
Kadmium 3,2 0,9 l 
Krom 2,5 0,2 100 
Koooar 4,6 2,5 100 
Nickel 6 3,5 50 
Blv 1,1 0,3 100 
Zink 296 40 300 
* Beräknat utifrån mätningar genomförda 1980-2003 i Oskarshamnsområdet (Arner, 2005). 
* * 2006/799/EG: Kommissionens beslut av den 3 november 2006 om fastställande av revi
derade ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa 
kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel [ delgivet med 
nr K(2006) 5369] Text av betydelse för EES (httpJ/eurlex.europa.eu/LexUri
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:325:0028:0l :SV:HTML). 

På Åland och i Sverige har gödslingsförsök med snabbväxande alger, främst gröna 
trådalger, genomförts. Resultaten visar låg användningspotential vid odling av höst
vete. En möjlighet är lokal användning i liten skala på salttoleranta grödor. Alger 
kan också användas som gödning och jordförbättringsmedel i exempelvis parker där 
växterna inte skall användas som livsmedel (Melin, 2001). Tånggödsel har också 
visat sig ha olika effekt, beroende på om man använder den direkt som den är, blan
dar den i kompost eller blandar den med andra sorters gödsel (Ohlsson, 1991 ). 

Användning av alger vid tillverkning av papper och fran1stälhting av cellulosapulver 
till läkemedelstabletter har visat sig ha goda fran1tidsutsi1.'1:er (Meli.n, 2001). Tång 
används även för framställning av livsmedel, djurfoder och kemikalier (OMsson, 
1991). 

I Trelleborg har man problem med ruttnande biomassa som vattenpest, grönslick, 
tång mm och försök har genomförts på Alnarp att använda tången som gödning på 
närliggande åkrar (Karlsson el al., 1988). Försöket visade på flera positiva effekter 
som större skörd, inga i.nsektsangrepp i kål och tillvaratagande av vattnens överflöd 
på växtnäring (Ohlsson, 1991). 

I Torekov hämtades tången hösten 2006 (Helsingsborgs dagblad, 2006-11-09) för 
första gången sedan 60-talet av lantbrukare för användning av tången som gödsel på 
traktens åkrar. 

b) Energikälla 

Inom ramen för EU-Life algae har Jordbrukstekniska Institutet, JTI, utfört rötnings
försök av en blandning av grönalger, främst C/adophora, och källsorterat hushålls
avfall. Syftet var att undersöka grönalgers rötbarhet vid samrötning med källsorterat 
hushållsavfall genom att bestämma metanutbytet metan (CH4 ) per gram organiskt 
material. Anledningen till samrötning är att förse bal'teriema med näring samt att 
undvika eventuella toxiska salteffekter av algerna. 
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Studien visade att samrötningen av obehandlade grönalger och hushållsavfall resul
terade i ett metanutbyte som indikerade att omsättningen av grönalger var närmast 
obefintlig. Tidigare studier har pekat på nödvändigheten att förbehandla grönalgema 
med syfte att öka tillgängligheten för nedbrytning. Det måste dock beaktas att ytter
ligare förbehandling utöver malning innebär ökade kostnader som måste ställas i 
relation till värdet av ett ökat metanutbyte (Melin, 2001). 

Trelleborgs kommw1 arbetar för närvarande tillsammans med Lunds tekniska hög
skola och Sysav med en ny teknik för att utvinna biogas från tång (Internet, SVT, 
2007-06-18) . 

Syresättning 

Olägenheterna från ruttnande tång beror i allt väsentligt på den anaerobe (syrefria) 
nedbrytningen och det svavelväte som då bildas. Olägenheten med tångflugor ach 
andra besvärande flygfän förekommer också men är av w1derordnad natur. Undvi
ker man att syrefria förhållanden uppstår så minskar eller elimineras helt problemen. 

I och runt i stort sett alla hamnar och pirar längs Skånes kuster har man problem 
med ruttnande tång. Inne i hamnbassängema, som skall skyddas mot vågor och 
strömmar, sjwlker tången till botten och sätts i förruttnelse och sprider sin odör till 
omgivningen. Stora sjok av ruttnande tång lyfts till ytan av det bildade svavelvätet 
och hamnvattnet färgas vitt. I hamnar med större båter hjälper dessa till att virvla 
rwit vattnet så att en syresättning sker och problemen minskar. Flera försök pågår 
också med ett öka vattengenomströmningen med salt eller sött vatten. Även meka
niska syresättare har prövats. Störst effekt f°ar dock om hamninloppen byggs på ett 
sätt som motverkar att tången kommer in i hamnen. Tekniska nämnden i Trelleborg 
har även agerat för att förbättra förhållandena i Smygehamns hamn där man har 
problem med ruttnande alger och lukt. Den första etappen i detta arbete har varit att 
öka syrenivån i innerhanmen för att på så sätt w1dvika illaluktande nedbrytning. 
Nästa etapp är att minska inflödet av alger och tång till hamnen (hlternet, Trelleborg 
kommun, 2007). 

Även utanför hamnarnas pirarmar, längs bryggor och naturliga örer bildas lävikar 
där tången kommer att samlas. En sådan är den "stinkebugt" som föms och, sedan 
hamnpirens utbyggnad, alltid funnits omedelbart norr om Torekov hamn. I dessa 
läområden är strömmarna mycket ringa och det sker ingen syresättning genom till
försel av syrerikt vatten. Tången sätts därför i förruttnelse och olägenheterna mins
kar inte förrän vädrets makter under en tid kan lösa frågan. Dessa läområden kan 
också bildas på en öppen strand genom att dynbildningen ger upphov till ett instängt 
vattenområde där tången "kokar". 

Under perioder med lugnt väder och pålandsvind kommer syrefria förhållanden ock
så att förekomma i den fria öppna strandzonen. 

För att få en större omfattning på förruttnelseprocessen krävs att tången hålls blöt 
eller rejält fuktig. När tången spolas upp på land och torkar avtar problemen, intill 
dess att man rör rwit i högarna. 

För att syresätta tångansamlingar utanför hanmarnas bassänger kan man gå till väga 
på sanrma sätt som i hamnarna men åtgärderna är oftast mer besvärliga. Att tillf'åra 
syrerikt vatten och att förhindra att det bildas instängda områden är möjliga åtgärder 
men det är åter vil'tigast att förhindra bildandet av tånganhopningar och att ta bort 
dessa om de uppstår. 

11 (25) WSP 

145

145



•• 

10092434 

• • • • 
3. Strömmar och kustmorfologi 

Metod 

För att utreda de fysiska förutsättningarna för att det ska samlas stora mängder tång 
på stranden undersöks buktens form genom att jämföra flygbilder från olika årtal 
med den teoretiska statiska jämviktsfonnen. 

Syftet med att jämföra buktens fonn med den statiska jämviktsform är att utreda om 
de ombyggnationer av hamnen som gjorts har påverkat situationen. Jämförelsen 
med den statiska jämviktsformen kompliceras av att uppgifter om dominerande våg
riktning saknas (dvs de ihållande dyningar som för tillbaka sand till stranden efter 
exempelvis en storm, i praktiken formas dock bukten sannolikt av vågor från olika 
riktningar samt av vågor som reflekterar från hamnens pirann). Jämförelsen med 
den statiska jämviktsfom1en görs från flygbilder med en vågriktning som är anpas
sad till de äldsta bilderna från 1947 till 1965. 

Det bör även nämnas att utredning angående strömförhållande invid hamnen enligt 
uppgift gjordes i samband med utbyggnaden av piren. Dessa har eftersökts hos dem 
som vi intervjuat och i de kommunala arkiven, men har inte varit möjlig att finna. 
Denna brist har dock inte påverkat utredningen .negativt. 

Bukter i statisk jämvikt 

Bukter som befinner sig i statisk jämvikt uppträder mellan kuststräckor av hårdare 
material, så kallade fixpunkter (eng headlands) exempelvis hårda konstruk'tio.ner 
eller klippiga kuststräckor, under förhållanden där sandtransporten parallellt kusten 
är liten eller obefintlig. Buktens fornt om det finns en dominerande vågriktning ges 
av polynomet [Silvester och Hsu 1993], 

där ~ är den så kallade kontrollinjen mellan de fixpunkter som avgränsar bukten, R 
är radien vid vinkeln~. j3 är vinkeh1 mellan en vågkam och kontrollinjen och Co.2 är 
konstanter (se figur 1 nedan). 
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vågkam 

Figur 1 Schematisk skiss av en buktform samt använda parametrar. 

Kontrollinjen i bukten norr om Torekov hamn har lagts mellan den yttre pirens spets 
och anslutningen till land på den första bryggan (hövden eller tvärbanken) norr om 
hamnen. Vinkeln (P) mellan dominerande vågril'tl1ing och kontrollinjen har satts till 
76° respektive 78° efter utbyggnaden av piren, vilket verkar rinlligt eftersom den 
vanligaste förekommande vindriktningen i området är västlig [Blomgren och Hans
son 1993] . 

Resultat 

Jämförelse med flygbilder 

Den beräknade buktformen indikeras av röda prickar, kontrollinjen av en röd linje 
och antagen vågriktningen markeras med en blå pil. Efter 1965 förlängdes hamnpi
ren vilket resulterade i att vinkeln mellan vågkammen och kontrollinjen ökade från 
76° till 78° och kontrollinjens längd minskade från ca 450 till ca 390 m. Buktformen 
med den tidigare utformningen av hamnpiren visas med gröna prickar i bilderna från 
1977 till 1996. 
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Figur 2 1947 - notera den svaga sanduppbyggnaden söder om norra bryggan vilken indike
rar en svag sandtransport mot norr. 

Figur 3 1959 - notera sanduppbyggnaden norr om bryggorna vilken indikerar en sandtrans
port mot söder. Ingen större förändring av strandlinjen har skett sedan tidigare flyg
bild. 

14 (25) WSP 

148

148



•• 

10092434 

• • • • 

Figur 4 1965 - notera sanduppbyggnaden norr om bryggorna vilken indikerar en sandtrans
port mot söder. Strandlinjen närmast piren har fyllts ut sannolikt för att skapa an
vändbara ytor i anslutning till brunnen. 

1977 - notera sanduppbyggnaden söder om bryggorna vilken indikerar en sand
transport mot norr. Hamnpiren har här förlängts och strandlinjen är inte i längre ba
lans med vägklimatet, jämför strandlinje med beräknad buktform (röda prickar). 
Denna hamnkonstruktion borde därför medföra ackumulering av material vid den 
södra delen av stranden. 
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Figur 6 1990 - ingen tydlig sanduppbyggnad finns på någon sida om bryggorna. Vid den 
här tidpunkten har även den inre norra pirarmen byggts och strandplanet i buktens 
södra del har blivit bredare. Dock är strandlinjen i fortsatt obalans med vägklimatet. 
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Figur 7 1996 - notera sanduppbyggnaden söder om bryggorna vilken indikerar en sand
transport mot norr. Vid en jämförelse med 1990 års flygbild ser strandplanet breda
re ut. Detta är dock svårt att avgöra eftersom de stora mängderna tång 1990 gör 
s_trau_dl_injen o_ågot otydlig . 

4. Strandstädning och underhåll 
Stranden i Torekov städas genom att tången samlas upp maskinellt. Detta sker med 
en traktor ristförsedd skopa, med några centimeters spaltvidd. Uppsamling sker pa 
stranden men också så långt ut i vattnet som traktorn kan köra. Resultatet blir rela
tivt bra men kräver att botten och stranden kan bära traktorn. Det blir dock kraftiga 
sår som sedan relativt snabbt suddas ut av vågor och regn. Att samla upp tången 
manuellt är inte möjligt. 

Tången är i blött tillstånd antingen färsk och kan då relativt enkelt samlas upp. Att 
samla upp tången så snart den spolats upp är därför att föredra. Ofta är tången dock i 
mer eller mindre förruttnat stadiUlll i fonn av en sörja med mycket högt vattenim1e
håll. Denna sörja är hart när omöjlig att samla upp om den inte har spolats upp på 
stranden. 

På stranden torkar tången till sjok som relativt enkelt kan lyftas. 

Att hantera tången utan att det följer med ansenliga mängder sand och sten är svårt 
men med skickliga/vana maskinskötare brukar det gå relativt bra. 

Tången körs sedan och placeras i högar (stukor) där den avvattnas och i viss mån 
avsaltas. Detta förfaringssätt är det vanliga längs Skånes kuster och i allmänhet låter 
man stukoma ligga i väntan på en storm som för tången till havs. På vissa platser, 
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bl.a., i Torekov kar man lyckats avlägsna tången från stranden och sprida den på 
åkermark. 

För god skötsel av stranden behövs även regelbunden strandstädning så att kvarläm
nade och ilandflutna föroreningar inte försvårar vidare hantering av tången. Stä
ningen ger ju också helt naturligt en mer attraktiv strand. 

Den tång som inte kan samlas upp och som kan generera dålig lukt måste behandlas 
så att den inte blir syrefri. Detta kan göras genom att man dränerar instängda vatten
samlingar och sandrevlar mekaniskt 

För underhåll och skötsel av stranden bör det utarbetas inte bara en plan för hur 
tången skall samlas upp och hanteras utan också hur daglig stäning skall skötas och 
hur andra åtgärder skall underhållas för att motverka instängda tångansamlingar. 

De tånganhopningar som skett främst i stinkebugten ger även upphov till olycksris
ker om de inte avlägsnas. Bärigheten på den förruttnande tången - som blir mera 
dylik - är så låg att det inte bara är maskiner som kör fast utan även mätmiskor kan 
gå ner sig. Ett olyckstillbud skedde under sommaren 2007 då några barn gick ner sig 
och efter det stängde kommunen av strandpartiet. 

5. Diskussion och slutsats 

Utvärdering av flygbilder 

Den teoretiska jämviktsfonnen avviker från strandlinjen i den södra delen av buk
ten. Den södra delen av bukten är dock relativt grw1d och det är sam1olikt att strand
linjen vid lågvatten bättre följer den teoretiska strandlinjen. Området i den södra 
delen av bukten påverkas också troligen av reflekterande vågor från den inre hamn
piren, främst vid nordliga stannar då vattenståndet sannolikt är högt. Den förändring 
av buktformen orsakad av hamnpirens förlängning som indikeras av den teoretiska 
buktformen samt de förändringar som kan tydas från flygbilderna visar att buktens 
södra del har en större potential att ackunmlera material än tidigare. Alltså är detta 
en förklaring till varför ansantlingar av tång har bildats här. 

Från flygbilderna är det tydligt att det förekommer relativt stora områden med tång 
på botten i buktens centrala delar som under ogynnsamma förhållanden avsätts på 
stranden .. 

Den förlängning av pirannen som gjordes mellan 1965 och 1977 har gjort att bukten 
blivit mer stängd och därmed sannolikt mer benägen att "ianga" och hålla kvar tång. 
Av bilderna 1977 till 1996 verkar det också som om strandlinjen håller på att anpas
sa sig till en mer stängd bukt än tidigare, med ett bredare strandplan i buktens södra 
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del. Anpassningsprocessen är ett naturligt förlopp som är långsamt beroende på att 
bukten i stort utgör ett slutet system avseende sandtransport och att den huvudsakli
ga transporten endast sker vinkelrätt strandlinjen [Blomgren och Hansson 1993]. Vi 
har genom besök på plats konstaterat att sanden i buktens södra del också till stor 
del uppblandad med tång vilket beror på att tillförseln av sand från intilliggande 
kustavsnitt är liten och att vågorna i denna "skymda" del av bukten är mindre. I fi
gur 8 nedan har strandlinjen från samtliga .flygfotografier sammanställts i en bild. 

Figur 8 Sammanställning av strandlinjer från flygbilderna 1947 till 1996, bakgrunden är 
flygbilden från 1990. Notera att strandlinjen från 1990 är osäker då det låg stora mängder 
tång på stranden vid fototillfället. 

Att bul'ten inte har någon dominerande sandtransportrikb1ing styrks också av de 
mindre uppbyggnader av sand som kan ses vid de-två bryggorna i bukten (främst 
den norra) där uppbyggnaden indikerar en alternerande transport mot norr för bil
derna från 1996, 77 och 47 och en sydlig transport 1965 och 59. 

Diskussion om åtgärder för att minska mängden tång på stranden 

Att helt få bort olägenheten med ruttnande tång är sannofil.'t svårt eller omöjligt ef
tersom det tidvis kommer att samlas tång på strandplanet i samband med höga vat
tenstånd förutsatt att det fums tång i havet utanför. Däremot finns rimliga åtgärder 
som skulle kunna minska problemet. 

• En möjlig åtgärd för att minska risken för att det samlas tång i den södra de
len av bu1..'ten är att bygga en låg strandskoning/palisad som ändrar buktens 
form. Syftet med strandskoningen är främst att skapa en vågdriven ström 
från piren mot buktens centrala delar. För att åstadkomma den vågdrivna 
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strömmen måste strandskoningen ha en kraftigare vinkel mot vågen än vad 
den naturliga buktfonnen har. Ytterligare en fördel med strandskoningen är 
att det reflekterande vågklimatet framför strandskoningen kommer att "hålla 
rent" från tång längsmed strandskoningen. Åtgärden bör kombineras med en 
utfyllnad iimanf'ör strandskoningen/palisaden och en rensning av inblandad 
tång från den befintliga stranden. Åtgärden skissas schematiskt i figur 9 och 
10. 

Figur 9 Schematisk skiss av föreslagen strandskoning/palisad. 

Utfyllnad 
Strandskoning/pallsad 

Vattenyta 

Sand botten 

Erosionshål 

Figur 10 Tvärsnitt av föreslagen strandskoning/palisad. 
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• Den mest uppenbara åtgärden är att öka insatsen på den mekaniska rensning 

av stranden som sker redan idag, möjligen skulle dock metoden för att rensa 
stranden kunna ändras . Enligt uppgift samlas tången idag i större högar på 
stranden i den norra delen av bukten för att sedan forslas bort. En alternativ 
metod, som satmolikt skulle vara enklare, är att endast forsla ut tången till 
djupare vatten (i storleksordningen 1-2 m) för att därefter låta tången trans
porteras vidare av de kustnära strömmarna. Åtgärden genomförs företrädes 
vis under lågvatten i satnband med en sydlig våg-/vindriktning med någon 
typ av väghyvel/bulldozer för att få ut tången så långt som möjligt. När 
tången hamnar i vattnet kommer en stor del av den sand som också trans
porteras ut att separeras från tången och även fortsättningsvis att ingå i den 
mängd sand som transporteras fran1 och tillbaka vinkelrät strandlinjen. 

• En åtgärd som skulle minska mängden tång på stranden är att genomföra en 
konstgjord sandutfyllnad, främst i den södra delen av bukten. Syftet med 
sat1dutfyllnaden skulle vara dels att skapa en jämvikt mellan det dominerru1-
de vågklinlatet och buktens form och dels att minska förutsättningarna för 
ackumulation i och med att stranden, med en rakare profil i plan, blir mer 
erosionsbenägen. I det fall utfy Handen görs med något grövre material än 
vad som förekommer naturligt skulle också strandprofilen bli brat1tare (i en 
sektion tvärs strandlinjen) vilket också skulle minska förutsättningarna för 
att samla tång. Nackdelen med en konstgjord sat1dutfyllnad är naturligtvis 
att den inte är permanent. 

• Andra mer kostsamma åtgärder som skulle hjälpa är att bygga mindre 
"klackar/steg" (Eng "perched beach") parallellt med stranden. Syftet skulle 
vru·a att försvåra transporten av tång från havet mot land. Ett problem är 
dock att även transport av sand försvåras och att stranden därför skulle krä
va en regelbunden konstgjord tillförsel av sand. 

• Ytterligare en tänkbar åtgärd är att ak'tivt pumpa tång från bukten mot dju
pare vatten, frågan är dock om en sådan åtgärd skulle vara till någon större 
nytta med tanke på de stora mängder relativt lättransporterad tång som san
nolikt finns i havet utanför. 

• Förekomst av konstruktioner som bryggor och pirar kan lokalt styra var 
tången ansamlas. För att öka vattengenomströmningen och därmed flytta 
ansan1lingar med tång kan genomsläppligheten i hinder som bryggor och pi
rar ökas. 

• Ytterligare en möjlig åtgärd är att öka buktens vattenomsättning eller luft
ning inom och utom hatllllområdet för att minska att anaerob nedbrytning 
sker och därmed minska lukten från nedbrytningsprocessen. 

• En minskning av kväve och fosforbelastningen i ett regionalt/nationellt per
spektiv bör medföra att tångmängder minskas och att ursprunglig dominans 
av blåstång återskapas Produktion och förekomst av olika tångarter styrs di
rekt och indirekt av förekomst av kväve och fosfor. Någon kvantifiering av 
mängden ansatnlad tång på det aktuella strandpartiet eller i andra närliggan
de områden har inte påträffats i litteratursökningen .. Delllla åtgärd kräver 
dock ett mer långsiktigt tidsperspektiv. 
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Föreslagna åtgärder för att minska problemen med tång på stranden. 

Utifrån analys presenterad i denna rapport samt ovan möjliga åtgärder föreslås föl
jande åtgärder: 

1. Organiskt material som är uppblandat i sanden i den södra delen av bukten 
grävs bort och hålet återfylls med sand. Detta motverkar på kort sikt den 
omedelbara risk den så kallade "stinkbu1.1:en" medfört samt medför en till
fällig lindring på luktproblemen från ruttnande tång. Säkerheten i området 
återskapas också. 

2 . Rutinerna för att avlägsna tång ses över så att stranden i mesta möjliga mån 
hålls ren. Detta kan innebära att insatsen intensifieras eller att vädersituatio
ner med östlig vind utnyttjas för att skicka tången till havs. Alternativt an
vänds en kombination av de båda metoderna. 

3. Kuststräckan omedelbart norr om hanmen fylls ut så att en kustprofil skapas 
som bättre följer den som naturen på sikt kommer att skapa. Närniast piren 
är det fördelaktigt om kustprofilen utfonnas enligt figur 9 och 10 så att vå
gorna genererar en ström med en riktning mot buktens centrala delar. Ut
fyllnaden avslutas med en konstgjord kant, sk strandskoning, ca 0,5 meter, 
mot havet eller med en brantare sandslänt med grövre material. Ett sådant 
konstgjort något förhöjt strandavsnitt skulle också utgöra en bättre anslut
ning till hamnområdet samt ta bort de risker att fastna eller "gå ner sig " i 
det relativt lösa material som ligger där idag. Eftersom åtgärden inte mins
kar den totala mängden tång som forslas in i bukten skulle åtgärden eventu
ellt kunna kombineras med skapade ytor avsedda för att lätt kunna samla 
upp och forsla bort tång. 

4. Hela strandremsan bör kompletteras med sand och då med en något grövre 
fraktion för att få en brantare strandprofil . Det bör dock utredas dels om det 
finns lämpliga lokaler att hämta sand från botten i viken utanför och dels 
vilka tillstånd som erfordras. Alternativt fraktas sanden från annan plats. 

5. När strandlinjen förändras kommer den tång som tidigare avsattes på stran
den att flyta ut. Det finns en möjlighet att del av denna kan komma in i 
hanmen varför man, om behov finns, bör utreda möjliga åtgärder för att öka 
vattengenomströmningen i hamnen. 

6. Befintliga bryggor fungerar idag som tång och sandansamlare. Befintliga 
hål i bryggorna bör ökas för att skapa en mer "välventilerad" vik där tången 
kan passera bryggorna även vid lägre vattenstånd. 

7. Undersökning om möjligheterna att syresätta strandvattnet och instängda 
områden genom tillförsel av syrerikt vatten t.ex. genom en pump, bör göras. 

Det bör poängteras att de föreslagna åtgärderna, som nänmts, inte påverkar den tota
la mängden tång som transporteras in till bukten utan endast syftar till att motverka 
att det bildas större ansamlingar som ruttnar (bryts ner anaerobt). 
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6. Kostnadsberäkning 
Kostnaderna för ovanstående förslag är knappast möjliga att göra utan att närmre 
bestämma utförandet. Byggandet i vatten kräver, innan den startar, en relativt kost
bar tillståndsprövning varefter kommer själva utförande i vattenzonen samt de kom
pletterande arbeten som kan utföras på stranden. 

För vidare planering kan en prisnivå mellan 1,5 till 4 MSEK användas allt beroende 
på vilka lösningar som man väljer. Till detta kommer ev. åtgärder på den bildade 
ytan i fonn av gräs mm. 

Kommande projekt är: 

• Rensning av stinkebugten. 

• Utökat underhåll av stranden samt undersökning av förbättrade metoder för 
strand.rensning 

• Utbildning av den personal som sköter detta i hur kustremsan skall skötas 
optimalt. 

• Utreda hur strandområdet skall se ut inkl förankring hos konunwiens tekni-
ker och politiker. 

• Tekniska lösningar för lagda förslag utreds. 

• Detaljplane frågor utreds och löses 

• Miljörättslig hantering av åtgärder i och invid vattnet. 

• Projektering av projektet 

• Upphandling av entreprenör 
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Vinterbrev 

Kära medlemmar, 

inför den stundande julhögtiden tänkte jag ta tillfället i akt och summera och förmedla lite av det 

som sker i Torekov och det som har skett i vår gemensamma förening sedan i somras. Mycket av det 

som händer i Torekov diskuteras i Byarådet där vi som förening har en röst. Byarådets roll för 

Torekov är viktig därför att kommunen gärna lyssnar på en avstämd syn inom byns olika föreningar. 

Vi har en betydligt större chans att påverka om vi agerar gemensamt. Sia Johnson är ordförande och 

undertecknad är vice ordförande i byarådet. 

-
1. strandmiUön 

a. Badbryggorna 
Sedan en längre tid diskuteras hur man kan förbättra och försköna de nu väldigt slitna 

cementbryggorna vid norra stranden. Både vad gäller utseend_e och säkerhet finns.det ett 

stort behov av föryngring och förbättring. Nu har en anonym sponsor bekostat och via 

Byarådet presenterat ett försl1g som i princip går ut på att de två badbryggorna ersätts 

med en nyare konstruktion på exakt samma ställe. Samtidigt byggs i direkt anslutning till 

små båtshamnen en handikapp anpassad badramp. Finansieringen är g'aranterad för de 

båda badbryggorna under förutsättning att kommunen betalar för handikapp

anpassningen. Förslaget presenterade i ett Byarådsmöte och de närvarande föreningarna 

samt kommunpolitikerna ställde sig väldigt positiva till förslaget. Nästa steg är nu att 

genomföra teknisk analys, jobba fram ett slutgiltigt förslag som kan presenteras till 

byarådet och därmed till oss alla. Det positiva med detta förslag är att allt blir söm förut -

bara mycket bättre och framförallt säkrare. 

b. Simbassängen 

Det finns ett stort behov av simskola under sommaren och TIBF kommer att driva 

och sköta den verksamheten även i fortsättningen. Problemet har .även här varit 

säkerheten och tillgängligheten. TTBF har nu med hjälp av arkitekten Bror Martin 

tagit fram ett nytt förslag till simbassängen med en väldigt bra anpassning till 

strandmiljön. Allt blir på samma ställe med uppfräschade kabiner och ett låsbart 

pool område. Även här har alla föreningar i byarådet gett sitt generella samtycke till 

planen. Det kvarstår nu detaljdiskussioner med kommunen och med en finansiär om 

finansieringen. TTBF har som förhoppning att den uppfräschade anläggningen ska 

kunna tas i bruk under sommaren 2015. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 174  Dnr KS 000685/2017 - 315 

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

 
Beskrivning 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.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie, daterad 2017-07-04. 

Bilaga 1. Uppsägning för villkorsändring. 
 Bilaga 2. Förslag till tilläggskontrakt med förändrade hyresvillkor.    
 
Förvaltningens förslag 1. De nya avtalsvillkoren för förlängning av PostNords hyreskontrakt godkänns. 

 
 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att 

underteckna föreliggande hyreskontrakt. 
 
Föredragande Fastighetsstrateg Sofia Boivie föredrar ärendet. 
 
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.   
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Handläggare: Sofia Boivie 
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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: 
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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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 175  Dnr KS 000362/2017 - 380 

Överlämnande av badanläggning i Segelstorp 

 
Beskrivning 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 
förvaltningen att ta fram erforderligt överlåtelseavtal, vilket nu är gjort och 
hanteras i detta ärende.  

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

2017-08-15. 
Protokollsutdrag KS 2017-06-07, § 154. 

 Skriftligt medgivande från markägarna om arrendeavtal med Ängelsbäcks-
Segelstorps Badförening. 

 Överlåtelseavtal.  
 
Förvaltningens förslag 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. 

 
Föredragande T.f. teknik- och servicechef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

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.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

170815\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\sg 

1 (2) 

 
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.     
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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. 

  
 

[l"IJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 
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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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Datum: 2017-06-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000594/2017-600 

 

Förslag till beslut om revidering av kulturprogrammet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bilagt förslag till reviderat kulturprogram i Båstads kommun skickas till  
kommunfullmäktige för antagande. 
 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 2025.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden 
till detta program 2014. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 
Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen samt tydliggöra 
den långsiktiga inriktningen av kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal 
programmål.  
 
Den tillfälliga beredningen har under april och maj månad träffats vid totalt tre tillfällen för att 
se över, diskutera och revidera kulturprogrammet från 2014. En snabbremiss av beredningens 
förslag till program skickades ut i slutet av maj till samtliga partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. Ett yttrande kom in som föranledde ett par mindre ändringar. 
 
I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om önskar beredningen att 
förvaltningen arbetar fram en populärversion av detta program, som ska finnas tillgängligt  
för allmänheten och övriga intresserade, på bland annat kommunkontoret i Båstad. 
 

 

 

 
Marianne Mjöberg Eriksson  (BP)  Henrik Andersson 
Beredningens ordförande   Beredningens sekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reviderat kulturprogram, daterat 2017-06-19. 
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2017-06-19 

 

 

Översyn och revidering 2017 av 
Kulturprogram för Båstads kommun 

 
 

Båstads kommuns vision: 

 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara 
en attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

 
 

Förebild 
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 

och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar  
de människor som vill värna det sunda livet och  

utveckla kunskap, kultur och affärer. 
Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 

och investeringsviljan. Genom att välkomna nya idéer,  
utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 

den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

 
Attraktion 

Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser.  
Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att  

sätta det hållbara livet i fokus. 
I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 

möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 
Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor,  
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer  

där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt  
kapital blir en självklar arena för alla. 

 
Mod 

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

till omgivningens krav. 
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 

visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 
Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten  

med andra kommuner, regioner och länder, i syfte att  
skapa goda förutsättningar för alla. 
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Inledning 
 

Kulturen är en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och alla människors 
vardag. Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige  
utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och  
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera  
den politiska viljeinriktningen samt tydliggöra den långsiktiga inriktningen av  
kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål.  

 
Övergripande inriktning  
 

Kulturverksamheten ska ge alla som lever och verkar i samt besöker kommunen  
tillgång till ett kulturliv med kvalitet, konstnärlig frihet och mångfald. Detta bidrar 
till god hälsa och livskvalitet för den enskilde, samt till kommunens attraktivitet  
som bostadsort och besöksmål. 
 
Kulturprogrammet utgår från följande uppfattning om kultur: 
 

 Kultur kommer från det latinska ordet Cultura = odla1. 
 Kultur är att skapa, forma, förmedla, uppleva och ge möjlighet att uttrycka sig. 
 Kultur kan stärka och utveckla demokratin. 
 Kultur i samverkan mellan turism, näringsliv, ideella organisationer och  

föreningar ger en positiv samhällsutveckling. 
 Kultur ger mening och sammanhang samt möjlighet till gemenskap, delaktighet 

och tolerans. 
 Kultur förändras och är historia, nutid och framtid. 
 Kultur kan stå för eftertanke och reflektion, men samtidigt vara utmanande. 
 Kultur kan ske i traditionella former, men också utmana det invanda och  

det förväntade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cultura = odla, betyder också "odling och bildning och i vidare betydelse mänsklig aktivitet, inklusive  
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kulturarv". Med kulturarv menar vi "socialt överförda levnadsmönster mellan generationer, seder, språk, 
traditioner, religion, konstnärliga verk och historiska lämningar".  
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Programmål 
 

Kulturverksamheten i Båstads kommun inriktas mot att nå följande mål: 
 
 

 Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att uppleva och skapa  
kultur, med ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter, inte minst för  
barn, unga och äldre. 
 

 Människors och föreningars vilja och lust till kulturupplevelser och eget  
skapande ses och uppmuntras. 
 

 Kultur ingår i folkhälsoarbetet som en viktig del i den sociala samvaron och  
arbetet mot utanförskap. Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar  
sinnena och ger goda effekter på hälsan. 
 

 Det lokala kulturarvet vårdas och brukas samt är tillgängligt och synligt. 
 

 Det lokala kulturarvet och kulturlivet är känt även utanför kommunen. 
 

 Lokalt, traditionellt producerad mat och dryck lyfts fram. 
 

 Ideella intresse- och kulturföreningar är viktiga för kulturarbetet och får ett  
aktivt stöd för sina insatser. Utan föreningarna överlever inte kulturen. 
 

 Det finns offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter där människor kan 
mötas över språk-, generations- och kulturgränser samt delta i kulturlivet. 
 

 Bibliotekens struktur, service och innehåll anpassas efter allas behov. 
 

 Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och estetiska värden är tongivande  
vid val av formgivning och material i den fysiska planeringen. 
 

 Vid förnyelse, renovering och uppdatering av byggnader och offentlig miljö 
tas särskild hänsyn till Bjäres identitet och kulturarv. 
 

 Kultur som en kreativ näring utvecklas i enlighet med handlingsplanen  
för att stärka kulturkreativa näringar i Skåne Nordväst1. 
 

 
 

 

                                                           
1 Kulturkreativa Näringar (KKN) omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom arkitektur, 
form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media, måltid, turism 
och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 
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Planering, genomförande och uppföljning av programmet 

 
Detta program ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet  
av kulturverksamheten i Båstads kommun. Utifrån programmet har kommunstyrelsen 
och berörda nämnder ansvar för att beakta programmets innehåll vid upprättande av 
nämndsplaner som beskriver vad som ska göras.  
 
Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom kommunens  
verksamhetsområden genom så kallade verksamhetsplaner. 
 
I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 
utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast 2025. 
 
 

 

Länklista 

 
Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 
0431-770 00 
www.bastad.se - bastads.kommun@bastad.se 
 

Söktips via www.bastad.se: Kulturskola, kulturförening, kultur på Bjäre, kultur i vården etc. 

 
Familjen Helsingborg - www.familjenhelsingborg.se  
 
Region Skåne - Regional kulturplan - www.skane.se   
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KF § 132  Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 

vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energiprogram.  

 
 Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska 

ställningstaganden som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i 
Båstads kommun. 

 
 Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att 

långsiktigt och ur ett hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och 
säkra generationsmålet. 

 
 I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat 

självförsörjande av lokalt producerad återvinningsbar energi, samt att finna 
former för att tillvarata utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder på 
kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den kommunala 
verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för 
kommunens invånare. 

 
 Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och 

formuleringar som överensstämmer med den samlade politiska viljan. 
Tydlighet och enkelhet har eftersträvats för formuleringarna i planen. Särskild 
vikt har lagts på att skapa övergripande med ändå meningsfulla målsättningar 
att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och energifrågor som är öppna för 
framtida utveckling. 

 
 Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av 

förvaltningen. En sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i 
utskivet form på  bland annat kommunkontor och bibliotek för att kommunens 
invånare och andra intresserade enkelt kunna tillgodogöra sig informationen. 

 
 Under ärendets behandling i kommunfullmäktige lyfter ett antal ledamöter att 

formuleringarna rörande solfångare, eller solceller, bör omarbetas. 
 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Hans Grönkvist (BP), Kerstin Gustafsson (M), Bo 

Wendt (BP), Göran Klang (S), Thomas Andersson (L) och Claes Sundin (M).  
 
 
       Fortsätter på nästa sida.
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KF § 132  Dnr KS 000428/2017 - 800 

Forts. Reviderat miljö- och energiprogram  

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 161. 
 Beredningens protokoll, daterat den 22 maj 2017. 
 Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram.  
 
Yrkanden Håkan Mörnstad (BP): Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för se över 

stycket om solceller och återkomma med nytt förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget remitteringsyrkande. Efter framställd 

proposition finner ordförande att ärendet remitterats till kommunstyrelsen.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för översyn av stycket om solceller 
och återkomma med nytt förslag.  
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Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Datum: 2017-08-30 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000428/2017 – 800 

Beslut angående reviderat miljö- och energiprogram 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun antas.

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 
vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 
De tre programmen har slagits samman till ett program som kallas miljö- och energiprogram.  

Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska ställningstaganden 
som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i Båstads kommun. 

Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att långsiktigt och ur ett 
hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och säkra generationsmålet. 

I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat självförsörjande av lokalt 
producerad återvinningsbar energi, samt att finna former för att tillvarata utvecklingen av 
miljöförbättrande åtgärder på kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den 
kommunala verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för 
kommunens invånare. 

Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och formuleringar 
som överensstämmer med den samlade politiska viljan. Tydlighet och enkelhet har 
eftersträvats för formuleringarna i planen. Särskild vikt har lagts på att skapa övergripande 
med ändå meningsfulla målsättningar att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och 
energifrågor som är öppna för framtida utveckling. 

Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av förvaltningen. En 
sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i utskivet form på bland annat 
kommunkontor och bibliotek för att kommunens invånare och andra intresserade enkelt 
kunna tillgodogöra sig informationen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017, § 132, att återremittera ärendet.   

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 132, om att återremittera förslaget till reviderat 
miljö- och energiprogram till kommunstyrelsen för översyn av stycket om solceller. 
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2 (2) 

 

Aktuellt 
Förvaltningen har behandlat återremissen och uppdaterad passusen om solceller under 
rubriken ”Solkraft” enligt följande: 
 

- Tidigare passus: Solfångare och solceller har idag relativt låg lönsamhet. Mycket tyder på 
att denna kommer att öka i framtiden genom ökande energipriser och lägre 
produktionskostnader. Forskning pågår på integrerade system med solceller och 
solfångare, vilket kan innebära ett tekniksprång när tekniken är utvecklad och finns 
kommersiellt tillgänglig. 
 

- Ny passus: Solenergi pekas enligt Energimyndigheten ut som en viktig byggsten i ett 
framtida hållbart energisystem. Sverige har både god solinstrålning och framstående 
forskargrupper och företag som utvecklar solceller och kombinerade solvärme-hybrider.  

 
Solenergi kan tas till vara genom bland annat solvärme- och solcellsanläggningar. 
Solvärmeanläggningar generar värme och en solcellsanläggning generar elektricitet. 
Anläggningarna blir allt mer effektiva och prisvärda, vilket gör att det ses som ett 
intressant alternativ som förnyelsebar energi för såväl småhusägare som kommunala- 
och privata fastighetsägare. På marknaden finns nu också system där t.ex. tak- eller 
väggmaterial integreras med solceller. Även för belysning i offentliga miljöer kan 
solcellsanläggningar i vissa områden vara intressanta. Inom kommunens 
fastighetsbestånd finns solvärme på Malenbadet och solceller på Strandängskolan. Det 
planeras också för en solcellsanläggning på Skogsbyns nya förskola i Förslöv. 

 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, T.f. kommunchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat miljö- och energiprogram, daterad 2017-08-30   
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2017-08-30 

 
Miljö- och energiprogram för 

Båstads kommun 2012 – 2022 
 

Tillfälliga beredningen för översyn av miljö- energi- och vindkraftsprogrammen 

 
 
 
 
 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva  
genom att vara en attraktiv förebild,  

på alla sätt i alla sammanhang. 

 
 

Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva 
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Inledning 
Miljö- och energiprogrammet är ett vägledande och värdegrundande dokument. 

Programmet är tänkt kunna vara inspiration till privatpersoner och näringsliv. 

Kommunen ska vara föregångare i såväl miljö- som energiarbetet och visa vilka 

positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska planet. Det 

bidrar till att göra Båstads kommun till en attraktiv plats att bo och bedriva 

verksamhet i. 

Båstads kommun har stora värden i sina omgivningar. Dessa tillgångar måste skötas 

ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att säkerställa framtidens behov och 

säkra generationsmålet. För att nå en långsiktig och hållbar utveckling måste hänsyn 

tas till såväl ekologi som ekonomi men även det sociala perspektivet. 

Miljö- och energiprogrammet är ett strategiskt inriktningsdokument som pekar ut 

inriktningen för Båstads kommun. Miljöprogrammet ska användas som en 

utgångspunkt i styrning av miljö‐ och hållbarhetsfrågor i verksamheterna. 

Generationsmålet – ett övergripande mål 

Generationsmålet är det övergripande mål som ska styra miljöpolitiken i Sverige. 

Det innebär att de stora utmaningarna som finns inom miljöområdet ska vara lösta 

till nästa generation utan att öka de negativa miljö‐ och hälsoeffekter på platser 

utanför Sverige. Generationsmålet har också som mål att kunskapen om 

ekosystemtjänster måste öka på grund av dess centrala roll i arbetet med miljömål 

och hållbar utveckling. För att nå generationsmålet har Sverige satt upp 16 

nationella miljökvalitetsmål att arbeta med. 

Det nationella miljöarbetet utgör grund för att ställa om till ett mer hållbart 

samhälle.  

De nationella målen innebär varierande utmaningar för landets kommuner.  

De regionala målen i Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne har ansvar för att ta fram och följa upp de regionala miljömålen 

för Skåne. De regionala miljömålen är baserade på de nationella målen, men är 

anpassade efter de förutsättningar och utmaningar som finns i Skåne. 

De främsta utmaningarna för Skåne är: 

 Hållbara transporter. 

 Hänsyn till Skånes hav, sjöar, och vattendrag. 

 Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser. 

 Skydd av Skånes natur- och kulturvärden. 

 Hållbar konsumtion. 
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De lokala miljö- och energimålen för Båstads kommun 
De regionala målen är en viktig utgångpunkt för de kommunala miljömålen. 

I kommunens långsiktiga arbete med att uppnå såväl de regionala som de nationella 

miljökvalitetsmålen är det viktigt med en tydlig lokal anknytning och förankring. 

En framgångsfaktor vid strategiskt utvecklingsarbete är den enskilde individen, vilket 

understryker vikten av tydliga och påtagliga lokala mål för miljöarbetet.  

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden som är av stor vikt för 

Båstads kommun och baseras på de nationella miljökvalitetsmålen. 

De fem övergripande områdena är: 

 
 Vatten 

 Natur & ekosystem 

 Energi och klimat 

 Transporter 

 Bebyggd miljö 
 
Ett antal strategiska inriktningsmål finns framtagna vilka beskrivs under respektive 
område.  I en direkt anslutning till inriktningsmålen beskrivs vad de innebär för 
Båstads kommun. 

De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun. Arbetet med dessa frågor 

har alltid sin grund i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken, vilken 

kompletteras med regionala och lokala miljömål för att bilda en helhet i Båstads 

kommun. 

 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet 
Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
miljö- och energifrågor i Båstads kommun.  
Kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvarar för att programmets innehåll 
beaktas vid upprättande av nämndsplanerna.  
Förvaltningen upprättar därefter verksamhetsplaner för kommunens olika 
verksamheter baserat på nämndsplanerna. 
I samband med kommunens årsredovisning upprättas ett miljöbokslut.  
Kommunfullmäktige utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock 
senast 2022. 
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Modellen visar hur målstyrningsprocessen reglerar arbetet i Båstads kommun. 
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 Vatten 
Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter att yt- 
och grundvatten skyddas mot bland annat överuttag och närsalter. Det ger effekter och 
ställer krav inom många områden, som till exempel jordbruk och avlopp. Båstads 
kommun ska vara öppen för nya, alternativa metoder att rena vatten och minska utsläpp 
för att därigenom bevara kust- och vattendrag. Båstads kommun tillhör Västerhavets 
vattendistrikt och miljöarbetet ska inriktas på att under perioden nå upp till de 
målsättningar som finns från Havs- och Vattenmyndigheten. 
 
1. Grundvatten av god kvalitet.  
Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till respektive användningsområde som t.ex. 
dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. Åtgärder ska utredas och vidtas för att genom tillsyn och information 
förbättra kvaliten och tillgång på kommunens grundvatten. 

2. Dricksvatten av god kvalitet. 
Allt dricksvatten inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan anmärkning. 

3. Minskad övergödning. 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa eller förutsättningar för biologisk mångfald. 

4. Hantering av dagvatten för att minimera utrinningen av skadliga ämnen. 

Hanteringen ska göras utan att detta har en negativ inverkan på människors hälsa och 

förutsättningar för biologisk mångfald. 

5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar. 

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspolning av näringsämnen, 

minimera erosion och förhindra övergödning. Skyddszoner kan också minska läckaget av 

gödande ämnen. På lång sikt kommer det  att leda till friskare vatten och ett friskare hav. 

6. Arbeta för en levande kust och ett levande hav.  
Våra hav ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras och hänsyn ska tas till kulturarvet. Båstads kommuns kust ska ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur‐ och kulturvärden. Kommersiell 
näring, rekreation och annat nyttjande av hav och kust bedrivs så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Detta 
ska ske i samråd med andra kommuner och ha Laholmsbukten och Skälderviken som 
fokusområden. Det innebär att det ska vara godkänt badvatten året runt och att 
störningar från trafik på vattnet ska vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade 
kustområden.  

7. Förorening av mark‐, yt‐ och grundvatten ska minimeras. 

Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 

ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
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 Natur & Ekosystem 
1. Främja biologisk mångfald.  
Andelen äng‐ och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras 
värden. Arealen hävdad ängsmark bör utökas och valet av djur och perioden av hävd är 
extra viktiga att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och 
nya ska skapas. Nyckelbiotoper och viktiga naturområden ska sammanbindas på ett 
sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. Inriktningen bör vara att vattendrag och 
dagvattenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för fisk ska undanröjas. 

2. Andelen ekologisk odlad mark ska öka och möta det regionala miljömålet.  

Vid nya arrendeavtal ska kommunen verka för att jorden brukas ekologiskt och att 

skyddsvärd bruksmark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande ämnen i 

naturen och underlätta för målet att främja den biologiska mångfalden. 

3. Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga.  
Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat för många 
arter som idag på många ställen helt är borta. Våtmarker kan också fungera som 
näringsfällor och bidrar därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås.  

4. Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper.  

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda naturområden. Det 

är många av kuststräckorna som är skyddade under bl.a. naturreservat. Detta innebär att 

förutom att skydda de ekologiska förutsättningarna också skyddar Båstads kommuns 

unika landskapsbild. 

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns naturvårdsområden.  

Beakta kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor vid exploatering. Utveckla 

vandringsleder och cykelstråk för att få synergier mellan folkhälsa, miljö ochupplevelser. 

Detta ska göras på ett sätt med minimal påverkan på omgivningen. 

6. Levande skogar 

Arealen äldre lövrik skog, gammal skog och mängden död ved ska förstärkas. Med 

förstärkas menas att förvaltningen av skogar ska ske på ett sätt som gynnar biologisk 

mångfald och naturvärden.  

7. Minskad resursanvändning och ökad återvinning.  

Ökad andel återvinning och återbruk i hela kommunen. Andelen avfall ska minimeras. 

Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogasproduktion. 
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 Energi och klimat 
 
Den energi som används i Båstad kommun ska komma från uthålliga, förnybara 
energikällor. Att producera el lokalt i Båstad ökar försörjningstryggheten och minskar 
sårbarheten på energisystemet. Tillförseln av förnybar energi motsvarar den mängd 
energi som kommunen använder och ska på sikt vara producerad inom kommunen. 
Energianvändningen är resurssnål och effektiv.  

Det är därför viktigt att Båstads kommun främjar produktion av förnyelsebar energi 
genom engagemang i projekt inom området. Från kommunledningens sida bör man 
tydligt fokusera på att utforska möjligheter till olika former av energiproduktion.  

 

1. Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i byggnader som ägs eller brukas av 

kommunen ska öka.  

Främja och stimulera småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara på Båstads kommuns 

kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduktion. 

2. Halverad energianvändning per kvadratmeter för kommunens ägda eller 

förhyrda fastigheter. 

Energieffektiviseringsåtgärder prioriteras och i det räknas åtgärder in riktat mot såväl 

byggnation som beteende. Detta ska resultera i att energianvändningen per kvadratmeter 

ska halveras jämfört med mätningarna 2011 snarast möjligt med hänsyn till ekonomiska 

förutsättningar och teknologisk utveckling. 

3. Kommunens verksamheter ska vara 100% fossilbränslefri i all 
energianvändning. 
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut snarast möjligt. Främja och stimulera 
utbyggnad av förnybar energiproduktion med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och 
teknologisk utveckling. 

4. Förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas.  
Kommunen bidrar aktivt till att underlätta för enskilda och verksamheter att vidta 
åtgärder för att producera egen energi på de sätt som är möjligt. Åtgärder för att 
underlätta utbyggnad av småskalig energiproduktion befrämjas. 

5. Kommunen  informerar aktivt om effektiv energianvändning.  
Kommunen informerar fortlöpande om utveckling av förnyelsebar småskalig 
energiproduktion. Förevisningar av tillgängliga och nya tekniker demonstereras på 
offentlig plats tillsammans med råd om hur man som enskild kan minska sin 
energianvändning.  
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Riktlinjer för småskalig energiproduktion 
Den politiska viljan är styrande för etablering inom kommunen. Därför följer en 
kortfattad summering av de idag aktuella teknikerna för småskaliga elproduktion med 
ett förtydligande av hur man bör förhålla sig till dessa vid nyetablering. Grundprincipen 
ska vara att det är upp till den sökande att göra en saklig prövning hos berörda 
myndigheter, oavsett typ av produktion. Den kommunala bedömningen ska vara att 
etableringen följer rättspraxis samt att dialog genomförs med boende i närområdet 
inför större påverkan av landskapsbilden. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i områden som utpekas av översiktsplan eller andra 
politiska program. 

Vindkraft 
I Båstad är endast landbaserade verk aktuella, eftersom det inte anses lämpligt att 
bygga vindkraftsparker i Laholmsbukten eller Skälderviken. Vindkraftverkens tekniska 
utveckling gör att verken kan producera större mängder elenergi än tidigare. Den 
ökade navhöjden gör dessutom att platser som inte tidigare varit aktuella för vindkraft 
nu har blivit det. Efterfrågan på vindkraftverk är stor över hela världen.  

Här behandlas bara de typer där kommunen har inflytande i ansökningsprocessen. 

Miniverk och gårdsverk 
Ett miniverk definieras som ett enstaka vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 
20 meter vars rotordiameter understiger 3 meter. För att bygga ett sådant 
vindkraftverk krävs inga bygglov enligt plan- och bygglagen.  

Ett gårdsverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20‐50 m, eller ett 
mindre verk vars rotordiameter överstiger 3 m. För att bygga ett sådant 
vindkraftverk krävs bygglov enligt plan‐ och bygglagen med tillhörande förordning. 

Kommunens inriktning är att mini- och gårdsverk planeras och byggs främst i 
anslutning till lantbruk och industriområden. 

Mini- och gårdsverk kan planeras och byggas i anslutning till byar och 
sammanhållen bebyggelse när samfälligheter är sökande. 

Medelstor anläggning 
En medelstor anläggning definieras som ett enstaka vindkraftverk med en totalhöjd 
som överstiger 50 meter inklusive rotorblad eller en grupp om fler än två 
vindkraftverk. 

Den politiska viljan är att nya områden för medelstora vindkraftverk inte är 
önskvärt, utan då bör man istället arbeta med mindre förtätning av nuvarande 
områden. Vid projektering av nya områden ska det finnas en tydlig förankring hos 
den del befolkningen som påverkas av vindkraftverken. 

Definition av vindkraftstyper 

Energimyndigheten har i samverkan med 20 andra svenska myndigheter tagit fram 
definitioner av vindkraftverk och har sitt ursprung från www.vindlov.se  
(2017‐04‐03). 
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Solkraft 
Solenergi pekas enligt Energimyndigheten ut som en viktig byggsten i ett framtida hållbart 
energisystem. Sverige har både god solinstrålning och framstående forskargrupper och 
företag som utvecklar solceller och kombinerade solvärme-hybrider. 
Solenergi kan tas till vara genom bland annat solvärme- och solcellsanläggningar. 
Solvärmeanläggningar generar värme och en solcellsanläggning generar elektricitet. 
Anläggningarna blir allt mer effektiva och prisvärda, vilket gör att det ses som ett intressant 
alternativ som förnyelsebar energi för såväl småhusägare som kommunala- och privata 
fastighetsägare. På marknaden finns nu också system där t.ex. tak- eller väggmaterial 
integreras med solceller. Även för belysning i offentliga miljöer kan solcellsanläggningar i 
vissa områden vara intressanta. Inom kommunens fastighetsbestånd finns solvärme på  
Malenbadet och solceller på Strandängskolan. Det planeras också för en solcellsanläggning 
på Skogsbyns nya förskola i Förslöv. 
Malenbadet har sedan solvärmeinvesteringen visat stora besparingar för kommunen och är 
ett gott exempel på ambitionerna att minska energiåtgången för kommunens byggnader. 
På Strandängsskolan finns en solcellsanläggning som visar goda resultat i förhållandet 
mellan investeringskostnader och energiproduktion. Eventuellt krävs ekonomiska styrmedel 
för att uppnå målet om självförsörjande inom kommunen.  

 

 Transporter 
 

Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen öppnar upp nya 
möjligheter för energieffektiva transporter. Det är något  som aktivt utnyttjas för att 
minska vägbundna transporter och öka nyttjande av kollektivtrafiken. 
 

1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik.  
Gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras. Detta innebär bland annat att binda ihop 
kommunens tätorter med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras. 
Detta bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer och angränsande 
kommuner. 

2. Effektivisering av transporter för kommunens verksamheter. 
I upphandling tas särskilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror 
eftersträvas så långt som möjligt. 
Användning av tekniska innovationer som medför mindre resande, eller användning av 
transportsektorn, främjas. 

3. Ersätta fossila och främja förnybara bränslen.  

Båstads kommun ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter kommunen äger eller 

nyttjar  till 2022. Fordon som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras och 

användande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimuleras. 

4. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, marknära ozon och VOC ska 

minimeras.  

Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kunna sättas in. 
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 Bebyggd miljö 
 

Att bygga och planera energieffektivt är att bygga och planera för framtiden. Därför är 

det viktigt att investera i kommunens fastigheter, men också informera och vägleda 

kommuninvånarna om energieffektiva fastighetsåtgärder. Framtidssäkring av ny 

bebyggelse bör ses över där inventering av lägsta höjd över nuvarande havsnivå är ett 

exempel på hänsyn som bör vägas in. 

1. All nybyggnation ska vara energi‐ och resurseffektiv och med ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Tillgängligheten för gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 

kollektivtrafik. Val av material ska utredas för att nybyggnationen ska kunna ske på ett 

så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa kriterier ska vara aktuella 

under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska göras utan att det har negativ 

inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald. 

2. Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 

för alla.  

Grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i 

kommunens nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan negativt.  

Bullerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större åtgärder ska 

en åtgärdsplan för bullersanering finnas.  

Radonförekomster ska vara kartlagda. 

3. Effektiva och miljövänliga avlopp.  
Enskilda och kommunala avlopp ska vara godkända enligt miljöbalken och styrande 
förordningar. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen. 

4. Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation  

Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand‐ och 

kustvärde, samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett brett 

perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker.  

5. Minskad användning av naturfrämmande och hälsovådliga ämnen.  
Miljömärkta produkter ska väljas och detta ska ske i upphandlingsskedet. En 
inventering av kemikalier och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter.  
En plan ska också upprättas för hur dessa ska hanteras. 

6. Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio‐ och mobilmaster och 

andra strålkällor får ej överskrida godkända rekommendationer från statliga 

myndigheter.  

Särskild hänsyn ska tas vid förskolor och skolor eller andra platser där barn och unga 

regelbundet vistas i organiserad form. 
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Ordlista och definitioner för Båstads kommuns energi- och miljöprogram: 

 

Bakgrundsnivå – De koncentrationsnivåer som förekommer naturligt i naturen utan 

mänsklig påverkan. 

Biologisk mångfald – variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer 

(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska 

komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem (definition från Konventionen om biologisk mångfald, 1993). 

Död ved  Död ved får man genom att lämna döda träd och buskar orörda. Flyktiga 

organiska föreningar – Organiska föreningar som lätt förångas vid rumstemperatur. 

Har i sig hälso‐ och miljöeffekter och viktigt i bildandet av marknära ozon. 

Fossila bränsle – Energikällor i form av kolväten från äldre geologiska perioder. Dessa 

omfattar främst naturgas, petroleum och kol. 

Habitat – Ett habitat är en miljö där en viss växt‐ eller djurart kan leva. Bara för att 

miljön finns innebär det inte att arten finns där, men avsaknaden av miljö innebär alltid 

att arten inte finns. 

Hävd – När man hävdar mark innebär detta att man stör växtligheten genom till 

exempel djurbete eller slåtter. 

Kustbiotop – En biotop är en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt‐ 

eller djursamhällen hör hemma, den utgör alltså artens habitat. En kustbiotop är till 

exempel en strandäng eller strandklippor. 

Marknära ozon – Ozon som bildas nära markytan och är skadligt för växter och djur. 

Bildas bland annat när solljus möter bilavgaser, så som kväveoxider och lättflyktiga 

organiska föreningar. 

Naturfrämmande ämnen – Ett ämne som är nyskapat av människan eller vars 

förekomst i naturen helt beror på människa. 

Skyddszon – En permanent vegetationsbevuxen remsa längs ett vattendrag eller en 

sjökant för att minska utrinningen av gödande ämnen och för att gynna den biologiska 

mångfalden. Riktlinjen brukarvara 6 meters bredd. 

VOC – Flyktiga organiska föreningar. 

Övergödning – Halten av växtnäringsämnen är på nivåer som är högre än 

bakgrundsnivåerna. Vanligtvis pratar man om kväve och fosfor i 

övergödningssammanhang. 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2017-06-21 13 av 26 

 

 

 
 

KF § 131  Dnr KS 000475/2017 - 700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

 
Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 

utarbetat grunden för detta program 2013. Programmet har nu setts över och 
reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera 
den politiska viljeinriktningen för vård- och omsorgsarbetet i Båstads kommun. 

 
 Beredningen har reviderat det befintliga, mycket genomtänkta programmet. 

Beredningen har under februari-april 2017 träffats vid totalt tre tillfällen och 
hah stor hjälp av tjänstemännen, framförallt Emma Pihl och Eva-Marie Persson. 
Vi har även träffat berörd personal inom Vård och omsorg. Beredningen har 
tagit bort saker som inte längre är aktuella samt tillfört nya, aktuella 
framtidsplaner. Då detta program främst vänder sig politiker har beredningen i 
programmet beskrivit det framtida behovet av bl.a. vård- och omsorgsboende. 

 
 I likhet med övriga program som kommunfullmäktige beslutat om önskar 

beredningen att förvaltningen arbetar fram en populärversion av detta 
program, som ska finnas tillgängligt för allmänheten och övriga intresserade, på 
kommunkontoret bland annat.  

 
Yttrande  Under ärendet yttrar sig Marianne Mjöberg (BP), Ebba Krumlinde (C), Claes 

Sundin (M) och ordförande Håkan Mörnstad (BP).  
 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07, § 160. 
 Beredningens förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram.  
 
Yrkanden Ebba Krumlinde (C): På sidan 3 i programmet, under rubriken Övergripande 

nationella mål och inriktning, behöver lydelsen ändras så att den återkopplar 
till den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. 

 
 Håkan Mörnstad (BP): Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för att beakta 

Ebba Krumlindes (C) synpunkt och återkomma med nytt förslag.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på eget remitteringsyrkande. Efter framställd 

proposition finner ordförande att ärendet remitterats till kommunstyrelsen.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för att beakta Ebba Krumlindes (C) 
synpunkt och återkomma med nytt förslag.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-08-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Eva-Marie Persson 

Dnr: KS 000475/2017-700 

 

Beslut angående revidering av vård- och omsorgsprogrammet 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Bilagt förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas. 
 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden 
för Vård- och omsorgsprogrammet 2013. Programmet har setts över och reviderats av en till-
fällig beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för 
vård och omsorgsarbetet i Båstads kommun. Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017, § 131, 
beslutat att återremittera ärendet.  
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har återremitterat förslaget till reviderat vård- och omsorgsprogram med 
hänvisning att inledningsorden gällande övergripande nationella mål och inriktning bör  
uppdateras. 
 

Aktuellt 
Förvaltningen har behandlat återremissen och uppdaterat inledningsorden gällande över-
gripande nationella mål och inriktning enligt följande: 
 

- Tidigare inledningsord: Med honnörsorden trygghet, kvalitet och delaktighet som 
grund beslutade riksdagen 1998 att målen med den nationella äldrepolitiken är att 
äldre ska vara: 

- Nytt inledningsord: Socialtjänstlagens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer 
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) (SOL 2001:453,  
SFS 2010:427. Det innebär att: 

 
 

Eva-Marie Persson, Vård och omsorg 
 
 
Enhetschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Emma Pihl 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat vård- och omsorgsprogram, daterat 2017-08-14. 
 
Samråd har skett med: 
Henrik Andersson 
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2017-08-14 

 

Översyn och revidering av vård- och omsorgs-               

program 2017 att gälla till 2025 

 

Båstads kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en 

attraktiv förebild, på alla sätt i alla sammanhang. 

 

Förebild 

År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv 

och hållbart entreprenörskap. Kommunen attraherar de 

människor som vill värna det sunda livet och 

utveckla kunskap, kultur och affärer. 

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen 

och investeringsviljan. Genom att välkomna nya idéer, 

utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 

den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 

Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 

sätta det hållbara livet i fokus. 

I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 

möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. 

Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 

erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 

där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 

I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 

omgivningens krav. 

Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 

visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 

Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 

andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla medborgare. 
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Innehållsförteckning      sida 2 

 

Del 1 - Inledning      sida 3 

Bakgrund       sida 3 

Övergripande nationella mål och inriktning    sida 3 

Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun   sida 4 

Förändringar i befolkningssammansättningen och framtida behov   sida 4 

Insatser inom Vård och omsorg    sida 6 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet  sida 6 

 

Del 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för vård och omsorg   sida 7 

Vård‐ och omsorgstagare      sida 7 

Vård‐ och omsorgsverksamhet     sida 8 

Boende och närmiljö      sida 9 

Kompetens       sida 10 

Kvalitet       sida 10 

 

Del 3 - Begreppsdefinitioner     sida 11 

Länklista       sida 13 
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Del 1 - Inledning 

Bakgrund 

Båstads kommun ska vara en bra kommun om man som kommuninvånare behöver vård och 

omsorg. Man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Rätten att välja och möjlighet till 

självbestämmande är viktigt. 

Det övergripande syftet med Vård‐ och omsorgsprogrammet är att skapa målsättningar för den 

utveckling som kommunen vill se för våra kommuninvånare, d v s vad som ska nås. Detta 

innebär insatser av förebyggande karaktär i syfte att utveckla det generella samhällsstödet. 

De som har behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att leva och bo under trygga 

förhållanden samt kunna erbjudas insatser och stöd från kommunen. När det gäller barn och 

ungdomar ska Båstads kommun skapa förutsättningar så att dessa växer upp under trygga och 

goda förhållanden. 

Beredningen för välfärd och kultur tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram ett Vård‐  

och omsorgsprogram 2013 ‐ 2020 för Båstads kommun. En tillfällig beredning fick 2017 i 

uppdrag att revidera programmet och det reviderade programmet ska gälla till 2025. 

Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för utvecklingen och 

inriktningen av vård och omsorg och ska vara styrande i respektive nämnds nämndsplan. 

Vård‐ och omsorgsprogrammet ska revideras/utvärderas om fullmäktige så beslutar,  

eller senast 2025. 

Övergripande nationella mål och inriktning 

Socialtjänstlagens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund) (SoL 2001:453, SFS 2010:427). Det innebär att: 

 kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 

 kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 

 bemötas med respekt, 

 ha tillgång till god vård och omsorg. 

De nationella målen som berör funktionsnedsättning och funktionshinder är: 

 en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

 att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor för individer med funktionshinder i alla åldrar. 

Det politiska arbetet som berör funktionsnedsättning och funktionshinder ska därför 

inriktas på att: 

 identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med 

funktionshinder, 

 förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, 

 ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. 

Det är varje kommuns uppgift att omsätta de övergripande målen i lokala mål. 
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Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun 

Vården och omsorgen i Båstads kommun ska präglas av värdighet, trygghet och gemenskap. 

Våra värdegrunder kan sammanfattas enligt följande: 

 Våra vård‐ och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, 

livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov, egenansvar, 

delaktighet och självbestämmande. 

 Närstående och frivilliga är en viktig del i verksamheten. Närståendes behov av stöd 

ska uppmärksammas. 

 Varje medarbetare har ansvar för att bidra till att verksamheten utvecklas och håller 

kvalitet genom sin professionella arbetsinsats och sitt förhållningssätt. 

 Verksamheten ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling samt en helhetssyn 

utifrån medarbetarnas och vård‐ och omsorgstagarens ansvar och delaktighet. 

Förändringar i befolkningssammansättningen och framtida behov 

Svenska folket blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivslängden 

ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 

40‐talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och 

tillgänglighet att öka. 

I genomsnitt erhåller 2% av Båstads kommuns befolkning mellan 65‐79 år hemtjänst i ordinärt 

boende. För Sverige är nivån 2,7%. I genomsnitt erhåller 18,9% av Båstads kommuns befolkning, 

äldre än 80 år hemtjänst i ordinärt boende. För Sverige är nivån 20,2%. 

Tabellen nedan visar antalet personer som i framtiden beräknas vara i behov av hemtjänst i 

Båstads kommun. Tabellen visar antal personer utifrån aktuell nivå i Båstad och antal personer 

i Båstad utifrån Sveriges nivå. Beräkningen är gjord utifrån den demografi som råder. 

 
       

Hemtjänst 

 Båstad Sverige Båstad Sverige 

 
 År 

 

Antal personer 

65‐79 år 

 

Antal med 

hemtjänst 

Antal med 

hemtjänst om 

nationell nivå 

 

Antal personer 

80+ år 

 

Antal med 

hemtjänst 

Antal med 

hemtjänst om 

nationell nivå 

2016 3 240 65 87 1 156 218 233 

2017 3 264 65 88 1 209 228 244 

2018 3 290 66 89 1 246 235 252 

2019 3 293 66 89 1 282 242 259 

2020 3 284 66 89 1 342 254 271 

2021 3 300 66 89 1 380 261 279 

2022 3 248 65 88 1 479 280 299 

2023 3 206 64 87 1 585 300 320 

2024 3 163 63 85 1 678 317 339 

2025 3 111 62 84 1 770 335 358 
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I genomsnitt erhåller 0,6% av Båstads kommuns befolkning mellan 65‐79 år särskilt boende.  

För Sverige är nivån 1,1%. I genomsnitt erhåller 8,2% av Båstads kommuns befolkning äldre  

än 80 år särskilt boende. För Sverige är nivån 13,1%. 

Tabellen visar antalet personer som i framtiden beräknas vara i behov av särskilt boende i 

Båstads kommun. Tabellen visar antal personer utifrån aktuell nivå i Båstad och antal personer  

i Båstad utifrån Sveriges nivå. Beräkningen är gjord utifrån den demografi som råder. Platser för 

korttidsvård ingår inte i beräkningen. 

 
       

Särskilt boende 

 Båstad Sverige Båstad Sverige 

 

År 

 

Antal personer 

65‐79 år 

 

Antal särskilt 

boende 

Antal med 

särskilt boende 

om nationell nivå 

Antal 

personer 

80+ år 

 

Antal särskilt 

boende 

Antal med 

särskilt boende 

om nationell nivå 

2016 3 240 19 36 1 156 95 151 

2017 3 264 20 36 1 209 99 158 

2018 3 290 20 36 1 246 102 163 

2019 3 293 20 36 1 282 105 168 

2020 3 284 20 36 1 342 110 176 

2021 3 300 20 36 1 380 113 181 

2022 3 248 19 36 1 479 121 194 

2023 3 206 19 35 1 585 130 208 

2024 3 163 19 35 1 678 138 220 

2025 3 111 19 34 1 770 145 232 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Ålder Båstad Riket 
0-22 20 20 910 
23-64 39 44 564 
65- 8 5 930 
Summa 67 71 404 
Andel av befolkningen 0,46% 0,71% 
 

Båstads kommun har en lägre andel personer med insatser enligt LSS än medelvärdet för 

Sverige. En av anledningarna kan vara att unga funktionsnedsatta följer samma mönster 

som andra ungdomar. Inflyttningen till större tätorter och storstäder har ökat och trenden  

går mot fortsatt urbanisering. 

Kognitiv sjukdom 

I Sverige beräknas ca 25 000 personer varje år insjukna i kognitiv sjukdom. En siffra som 

kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal om dagens befolknings-

prognoser slår in och inget botemedel utvecklas. Båstad har en generellt högre medelålder  

och därav en större andel personer med demenssjukdom eftersom åldern är en stor riskfaktor 

för att utveckla kognitiva sjukdomar. 
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Insatser inom Vård och omsorg 

Alla insatser som genomförs inom Vård och omsorg ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), föregås av så kallade myndighetsbeslut. 

Insatser enligt hälso‐ och sjukvårdslagen (HSL) regleras av Hälso‐ och sjukvårdslagen och de 

överenskommelser som finns mellan Skånes kommuner och Region Skåne och föregås inte av ett 

myndighetsbeslut. Vid inträffat olycksfall, sjukdom eller motsvarande ska den enskilde erbjudas 

en samordnad vårdplanering. Detta för att den enskilde ska kunna ansöka om stöd enligt 

Socialtjänstlagen, Hälso‐ och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Insatser, ansökan mm dokumenteras i en vårdplan. 

 

Insatser inom kommunens vård och omsorg initieras genom att: 

 kommuninvånaren ansöker själv och/eller genom god man, om insatser  

enligt SoL och LSS. 

 kommunen får in anmälan, där man uttrycker oro för kommuninvånare där det kan 

behövas insatser, en så kallad ”orosanmälan”. Den enskilde kontaktas och en eventuell 

ansökan från den enskilde eller dennes juridiska företrädare behandlas. 

Ansökan ger upphov till en individuell behovsbedömning, som genomförs som en dialog 

mellan biståndshandläggaren och den som har ansökt. En bedömning av behov enligt SoL eller 

LSS syftar till att bedöma den enskildes möjligheter till att uppnå skälig levnadsnivå, respektive 

goda levnadsvillkor i sin livsföring. Beslut enligt SoL och LSS kan bestå av flera insatser. 

Efter beslut om bistånd, enligt SoL, eller insatser, enligt LSS, ska en individuell 

genomförandeplan upprättas som beskriver hur biståndet/insatserna ska genomföras. 

Genomförandeplanen är en avgörande del av den sociala dokumentationen inom omsorgen  

av äldre och funktionshindrade. Planen är individuell och en överenskommelse mellan brukaren 

och verksamheten om hur stödet ska utformas utifrån de insatser som beviljats. 

 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet 

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av vård‐ och 

omsorgsarbetet i Båstads kommun. Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda 

nämnder ansvar för att beakta programmets innehåll vid upprättande av nämndsplaner som 

beskriver vad som ska göras. Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom 

kommunens verksamhetsområden genom så kallade verksamhetsplaner. I samband med 

kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige utvärderar  

programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 
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Del 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för vård och omsorg 

Inriktningsmål: 

Vård- och omsorgstagare 

Våra vård‐ och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet 

och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov. Därför är det mycket viktigt med ett 

ömsesidigt, respektfullt bemötande inom vård‐ och omsorgsverksamheten. 

Ett antal kommuninvånare kommer från andra kulturer och miljöer. Därför är det viktigt att 

planera för och möta de särskilda behov som finns eller kan komma att uppstå och samtidigt 

motverka utanförskap. 

En viktig uppgift är att underlätta för individens egen planering och ansvarstagande inför sitt 

åldrande och/eller utifrån dennes sociala miljö och/eller funktionsnedsättning. 

För Båstads kommun innebär detta att vård- och omsorgstagaren: 

 blir bemött med respekt och värdighet. 

 har inflytande över när och hur man får sin hjälp, samt att stödet är flexibelt och snabbt 

kan anpassas när och om behoven förändras. 

 får stöd för att utöva sina intressen, så att vardagen känns meningsfull och att det sker 

som en aktiv gemenskap med andra. 

 som yngre och med funktionsnedsättning bereds möjlighet till en adekvat och 

meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet och ett självständigt liv. 

 delges information som berör åldrandet, egen funktionsnedsättning, vikten av att ta 

hänsyn till egen hälsa och livssituation samt säkerhet och trygghet. 
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Inriktningsmål: 

Vård- och omsorgsverksamhet 

Kommunens insatser ska ge möjlighet att stärka och ta till vara vård‐ och omsorgstagarens 

resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 vård‐ och omsorgsverksamheten ska ha ett individanpassat arbetssätt och genom 

ständigt utvecklingsarbete kunna möta våra vård‐ och omsorgstagares behov med  

hög kvalitet. 

 aktivt följa utvecklingen av olika behandlingsmetoder för att ge personer med kognitiv 

nedsättning vård med hög kvalitet och tidigt kunna möta den enskildes behov. 

 fortsätta arbetet med att skapa en hälso‐ och sjukvård av hög kvalitet där tydliga 

ansvarsgränser och utvecklande samverkansrutiner bidrar till att skapa smidiga och 

effektiva övergångar mellan kommunens och Region Skånes ansvarsområden. 

Samverkansrutinerna och ansvarsfördelningen ska syfta till att alltid ha vård‐  

och omsorgstagarens bästa i fokus och arbeta med förebyggande hälsoarbete. 

 fortsätta arbetet med att följa, införa och använda modern teknik som underlättar 

vardagen för såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare. 

 fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vård‐ och omsorgsmottagarnas olika boenden. 

 det finns enkel och tydlig information över vart vård‐ och omsorgstagaren kan vända sig 

för att få information om vilka rättigheter och skyldigheter man har då man är i behov av 

stöd och hjälp. Information bör även finnas tillgänglig på ett antal andra utvalda språk. 

 arbeta aktivt med information om vård‐ och omsorgsverksamheten så att den 

verksamhet som genomförs blir väl känd för kommuninvånarna/blivande vård‐  

och omsorgstagare. 

 inom ramen för det förebyggande hälsoarbetet arbeta aktivt med utveckling av stöd  

till närstående. Närstående är en viktig resurs och samarbetspartner. 

 utveckla och fördjupa samarbetet med aktuella föreningar, stöd‐ och frivillig-

organisationer, så att äldre personer och personer med psykosocial ohälsa eller med 

funktionsnedsättning kan ges möjlighet till att skapa och/eller behålla sociala nätverk, 

vilket bidrar till att skapa meningsfulla inslag i vardagen. 
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Inriktningsmål: 

Boende och närmiljö 

Gruppen äldre kommer inom de närmaste decennierna att bli större och behovet av vård och 

omsorg förväntas öka. Samtidigt förväntas morgondagens äldre och personer med funktions- 

nedsättning ha ökade krav på ett mer varierat och bättre anpassat utbud av produkter och 

tjänster. I slutet av perioden beräknas den största ökningen av antalet äldre kommun- 

invånare (över 65 år) bli i kommunens sydvästra del. 

I Båstads kommun kan kommuninvånarna leva och bo självständigt i bra bostäder. 

Bostadsmarknaden i kommunens samtliga tre kommundelar inriktas mot ett allsidigt 

bostadsutbud med god tillgänglighet samt blandade upplåtelseformer som är lämpade för alla. 

Bostäder och miljöer anpassas i största utsträckning till att möjliggöra boende även för personer 

med funktionsnedsättning och bör ha tillgång till social och allmän service samt 

kommunikationer. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 medverka till att vård‐ och omsorgstagare kan bo kvar i ordinärt boende med bibehållen 

livskvalitet. 

 planera utemiljö, bostäder, kommunikationer, offentliga mötesplatser och lokaler så att 

de är tillgängliga. 

 efter beräknat behov planera, bygga och anpassa vård‐ och omsorgsboende med 

tillhörande övriga lokaler så att de är väl anpassade och bidrar till en modern  

vård‐ och omsorgsverksamhet med kvalitet. 

 utveckla, bygga alternativt iordningställa ändamålsenliga bostäder för personer med 

funktionsnedsättning som omfattas av LSS och som har behov av och beviljats ett boende 

enligt LSS. 

 efter behov planera, iordningställa alternativt bygga trygghetsbostäder för äldre 

kommuninvånare i kommundelarna. Kan inte detta ske genom bostadsföretag på 

marknaden säkerställs detta genom ägardirektiv till Båstadhem AB. 

 uppmuntra entreprenörer till att bygga seniorbostäder där efterfrågan finns och på 

platser där eventuellt stöd kan samordnas med andra vård‐ och omsorgsresurser samt 

övrig allmän service. 

 bevaka utvecklingen av färdtjänst/kollektivtrafik och infrastrukturfrågor för att främja 

tillgänglighet och möjligheten till anpassade och goda allmänna kommunikationer. 
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Inriktningsmål: 

Kompetens 

Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs flera olika yrkesgrupper. Det krävs 

yrkesskicklighet, empati och social förmåga för samtliga medarbetare inom Vård och omsorg. 

Det är av största vikt att all personal på alla nivåer får möjlighet till vidarutveckling för att de  

ska växa i sin yrkesroll och höja verksamhetens kompetens och kvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 utveckla och införa en personal‐ och kompetensförsörjning som ger möjlighet att 

flexibelt kunna möta de olika behoven av insatser inom vård‐ och omsorgsverksamheten. 

 öka kunskapen kring kognitiva och åldrandets sjukdomar och dess olika vård‐ och 

behandlingsmetoder. 

 utveckla och använda varje medarbetares kompetens för att möjliggöra beslut långt ut 

i organisationen. 

 arbeta aktivt för att utveckla och behålla den lokala certifierade vårdutbildningen 

(Båstads Vård‐ och omsorgscollege). 

 

Inriktningsmål: 

Kvalitet 

Ständigt utvecklingsarbete är nödvändigt för en modern vård‐ och omsorgsverksamhet.  

För att utveckla, stärka och säkra att vården ges på ett betryggande sätt ska verksamheten 

dokumenteras och följas upp. En väl fungerande hantering av synpunkter är en viktig 

del i kvalitetsförbättringsarbetet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 fortsätta och intensifiera det förebyggande arbetet för att förhindra bland annat 

fallolyckor, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen samt användningen av  

olämpliga läkemedel. 

 fortsätta utveckla mötesplatser för goda relationer, delaktighet och social gemenskap. 

Välkomna frivilliga och intresseföreningar. 

 fortsätta arbeta med viktiga faktorer såsom kontinuitet, kompetens och kommunikation 

för att öka trygghet och förhindra ensamhetskänsla. 

 den mat som serveras i kommunens regi ska vara miljövänlig, hälsosam och 

näringsriktig. 

 all personal är skyldig att avvikelserapportera. Detta ska ske inom alla verksamheter i 

vård och omsorg. Avvikelsehanteringen är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. 

 resultaten från Vård och omsorgs synpunktshantering, kvalitetssäkringar och andra 

utvärderingar redovisas kontinuerligt till berörd nämnd, verksamhetsansvariga och 

personal inom vård och omsorg. 

 det ska finnas den tid och utrustning som krävs för att ett uppdrag ska kunna utföras 

på ett professionellt sätt. 
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Del 3 ‐ Begreppsdefinitioner 

Anhörig 

En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Behovsbedömning 

Behovsbedömning görs utifrån en ansökan som har inkommit skriftligt/muntligt eller på annat 

sätt från den enskilde och/eller dennes juridiska företrädare. Behovet och rätten till stödet 

handläggs enligt SoL och/eller LSS. Skälighetsbedömning görs utifrån skälig levnadsnivå (SoL) 

eller utifrån goda levnadsvillkor, enligt LSS. 

Bostadsanpassning 

Anpassning av bostad för personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att klara 

livsföringen i eget boende utifrån bostadens karaktär. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 

Bostad med särskild service innefattar både gruppbostad eller bostad med särskild service.  

Båda boendeformerna innebär stöd gällande omvårdnad och fritid. 

Genomförandeplan 

En plan gällande beviljat stöd enligt SoL eller LSS som görs tillsammans med den enskilde. 

Genomförandeplanen gäller för ”hur” stödet ser ut utifrån den enskildes perspektiv.  

En genomförandeplan gäller tills en ny skrivs eller stödet upphör. 

Hemsjukvård 

Läkare på primärvårdnivå ska godkänna all överföring till den kommunala hemsjukvården.  

I ordinärt boende styrs den av tröskelprincipen. I vård‐ och omsorgsboendena har kommunen 

ansvaret för hälso- och sjukvården förutom för den vård som förmedlas av läkare. Förskrivning 

av vissa hjälpmedel är en del av det kommunala ansvaret. Förskrivning av hjälpmedel följer ej 

tröskelprincipen (läs mer nedan). 

Hemvård (tidigare Hemtjänst) 

Stöd och hjälp i ordinärt boende är insatser för att möjliggöra för den enskilde att bo hemma och 

ha kontakt med andra. Hemvård innehåller såväl personlig omvårdnad, serviceinsatser och 

insatser för att stimulera social kontakt och aktivering för en aktiv meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Insatsen ska göra det möjligt för den enskilde att känna trygghet i den 

egna bostaden och tillgodose de behov den enskilde inte kan få tillgodosett på annat sätt. 

Hälso‐ och sjukvårdslagen (HSL) 

Lagen talar om hur hälso‐ och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och gäller för 

samtliga vårdgivare. Med hälso‐ och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador, samt sjuktransporter och omhändertagande av 

avlidna. 

Kontaktman 

Ett uppdrag som en person har utifrån sin anställning som vård‐ och omsorgspersonal. 

I ett kontaktmannaskap ingår samordning av beviljat stöd eller insatser. En kontaktman ska 

helst vara en person i personalgruppen som har mest och mer ingående kontakt med den 

enskilde. 
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Korttidsboende 

En boendeform inom vård‐ och omsorgsboende som under kortare tid används vid övergående 

stödbehov. Målet är att återgå till ordinärt boende. Kan även användas i väntan på 

vidareutredning av vård‐ och omsorgsbehov eller för växelvård för att avlasta närstående i 

omvårdnadsarbetet. För korttidsboende krävs en ansökan, behovsbedömning och ett 

myndighetsbeslut. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service. LSS är ett komplement till andra 

lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. 

Närstående 

Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

Ordinärt boende 

Boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande. 

Parboende 

För den som har beviljats bistånd i form av vård‐ och omsorgsboende ska det anses ingå i en 

skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo, under förutsättning 

att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans. Första stycket gäller oavsett om maken 

eller sambon har behov av ett sådant boende. 

Seniorbostäder  

Används som samlingsbegrepp för alla varianter av mellanboendeformer, d v s seniorbostäder, 

plusboenden, bogemenskaper, kooperativ etc, som ingår i det ordinära bostadsbeståndet. 

Sådana bostäder utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att 

de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Seniorbostäder kan upplåtas som 

hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. I bostadsrätter kan maxålder förekomma. 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Samhällets socialtjänst främjar människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. 

Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS § 9.9 

Särskilt anpassad bostad innebär inga stödinsatser gällande vård och omsorg. Bostaden kan  

ses som en anpassad bostad som kommunen har tagit fram på grund av den enskildes behov 

av särskilt utformad bostad. 

Trygghetsboende 

Ett trygghetsboende är inte ett vård‐ och omsorgsboende utan ett ordinärt boende med en 

utökad service som trygghetsvärd/värdinna och vissa gemensamma utrymmen/funktioner  

som ingår i hyresavgiften. Lägenheterna är planerade så att det är möjligt att bo kvar om man 

får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Trygghetsbostäder kan 

upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. 
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Tröskelprincipen 

Innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av regionen 

finansierad primärvård så har regionen vårdansvaret. 

Vård‐ och omsorgsboende 

En boendeform för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Vid dessa 

kan service och vård förekomma dygnet runt. Kommunerna har ansvar för såväl sociala som 

medicinska insatser, förutom sådana som ges av läkare. För att kunna bo i ett vård‐ och 

omsorgsboende krävs en behovsbedömning och ett beslut från kommunen. För att tillgodose 

vård‐ och omsorgstagarens behov kan vård‐ och omsorgsboendena ha olika inriktningar. Det 

kan vara inriktning mot kognitiva (demens) sjukdomar, somatiska (kroppsliga) sjukdomar eller 

andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. 

Ärendegång vid synpunktsärende 

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt till all personal inom Vård och 

omsorg. Endast negativa synpunkter/klagomål handläggs medan positiva synpunkter tas tillvara 

som goda exempel. I handläggningen ingår en utredning av synpunkten/klagomålet där 

lärdomar dras och förbättringsförslag tas fram. Vård- och omsorgsnämnden informeras  

genom en sammanställning en gång om året. 

 

 

Länklista 

Båstads kommun 

Vångavägen 2 

269 80 Båstad 

0431-770 00 

www.bastad.se - bastads.kommun@bastad.se 

Socialstyrelsen 

www.socialstyrelsen.se - socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

Sveriges Kommuner och Landsting 

www.skl.se - info@skl.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 178  Dnr KS 000673/2017 - 700 

Nytt gruppboende enligt LSS 

 
Beskrivning av ärendet 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 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 LSS.        

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-05-29, § 62, med 

tillhörande tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefen Emma Pihl.      
 
Förvaltningens och 1. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja planeringen av nytt 
vård- och omsorgs- gruppboende enligt LSS. 
nämndens förslag  
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): Bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 
1. Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 påbörja förstudie för 
nybyggnation av gruppboende enligt LSS.     
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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. 

216

216



2 (2) 

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. 
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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) 

220

220



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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 183  Dnr KS 000428/2016 - 460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 47, 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. 
Motionerna var efter återremisserna uppe för förnyat beslut i 
utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 och 53, där utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att syskonåkning/kompisåkning ska testas 
under en begränsad tid av en termin.       

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 53, med tillhörande 

tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad 2017-05-
09. 
Inkommen motion från Centerpartiet.      

 
Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 
 
Utbildningsnämndens 1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 
förslag  
 
Föredragande Utredare/skolexpert Henrik Wagersten föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): Bifall till 

utbildningsnämndens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:   

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 184  Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 47, 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. 
Motionerna var efter återremisserna uppe för förnyat beslut i 
utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 och 53, där utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att syskonåkning/kompisåkning ska testas 
under en begränsad tid av en termin.      

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52, med tillhörande 

tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad 2017-05-
09. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna.      

 
Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 
 
Utbildningsnämndens 1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 
förslag  
 
Föredragande Utredare/skolexpert Henrik Wagersten föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Christer de la Motte (M): Bifall till 

utbildningsnämndens förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 2 

 

 

KS au § 177  Dnr KS 000440/2017 - 900 

Utredning gällande HR-servicecenter 

 
Beskrivning 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    
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chef Marianne Malm, daterad 2017-08-08. 

Bilaga 1. Sammanställning av antalet lönespecifikationer. 
 Bilaga 2. Antalet lönespecifikationer per verksamhetsområde januari – juli 

2017. 
 Bilaga 3. Finansiella effekter vid återtagande. 
 Bilaga 4. Kalkyl.   
 
Förvaltningens förslag 1. 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). 

 
Föredragande HR-chef Marianne Malm och biträdande HR-chef Anna Löfström föredrar 

ärendet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 2 av 2 

 

 

 
Yrkanden Christer de la Motte (M): 1. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service 

Level Agreement). 2. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat 
så att det är möjligt att följa upp politiskt. 3. Det konkretiserade 
utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018.      

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Christer de la Motte 

och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Båstads kommun kvarstår i samverkansavtal med HR-servicecenter då 
utvecklingsarbete pågar. 
 
2. Båstads kommun vill ha förslag på SLA (Service Level Agreement). 
 
3. Båstads kommun vill ha utvecklingsarbetet konkretiserat så att det är möjligt 
att följa upp politiskt.  
 
4. Det konkretiserade utvecklingsarbetet ska följas upp senast i februari 2018.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (6) 

 
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, 
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leveransproblem med mera. Här tas även upp de avvikelserapporter som chefer i 
organisationen skickat in. 

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 
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 Kunskap kring löne- och pensionshantering samt systemförvaltning saknas i 
kommunen 

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 
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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 
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 
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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. 
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 

Antal lönespecifikationer per månad 
Antal lönespecifikationer per år 

Kostnad per lönespecifikation 

Tillkommande engångskostnad 

Påverkan på budget (inkl. engångskostnad} 
Påverkan på budget (exkl. engångskostnad) 

1999 200 kr 

l 700 

20400 
98 kr 

O kr 

2 365 047 kr 

1 700 
20400 
116 kr 

911600 kr 

365 847 

0 kr 

O kr 
18 kr 

911600 kr 

1277 447 kr 

365 847 kr 

JÄMFÖRT MOT BUDGET 

Återkommande kostnad per år 

Antal lönespecifikationer per månad 

Antal år 

Tillkommande engångskostnad 

Påverkan på budget (inkl. engångskostnad) 
Påverkan på budget (exkl. engångskostnad) 

3 

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

1800 000 kr 2 365 047 kr 565 047 kr 

1 700 1 700 o kr 

20 400 20 400 o kr 

0 kr 911600 kr 911600 kr 

1476 647 kr 

565 047 kr 
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Summering 

Återkommande kostnad per år 

Antal lönespecifikationer per månad 

Antal lönespecifikationer per år 

Kostnad per lönespecifikation 

Tillkommande engångskostnad 

Återkommande kostnader 

Direkta personalkostnader 

Lönekostnader(i~kl. PC)) 

... Lönespecialistl ... 
Lönespecialist 2 

. . . S,ys!~rnfö!valta,re 
Pensionsförvalta re 

Kurser och konferenser 

Dator, hårdvara 

Mobiltelefoni 

Övrig .administration 

Företagshälsovård 
>-»<'»->->»>O''H > 

Kontorsmaterial 

~örbrukni~~s,rnaterial 

. .... ()\/ri~ pe.rsonalvård 

· OH-kostnader 

Engångskostnader 

Rekryterin~ 

~roj~ktledare 

LJppl~min~5,tidför nyanställda 

2 365 047 kr 

1 700 

20400 

115,9 kr 

911600 kr 

Månadskostnad 

(exkl. PO) 

38 000 kr 

38 000 kr 

Månadskostnad 

(inkl. PO) 

42 000 kr 

53 200 kr. 

53 200 kr 

Antal 

Antal 

1 

0,8 

0,2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Bilaga 4 

Årskostnad (justerad för 

Kostnad/år för en heltid % heltid) Kommentar 

SUMMA 

504 000 kr 

504 000 kr 

638 400 kr 

638 400 kr 

15 000 kr 

15 479 kr 

1 843 kr 

1000 kr 

1 058 kr 

72 kr 

18 612 kr 

Kostnadsunderlag 

70 000 

504 000 kr Bruttolön exkl. PO beräknas till 30 000 kr/mån 

403 200 kr Bruttolön exkl. PO beräknas till 30 000 kr/mån 

Behövs en erfaren systemförvaltare p.g.a. krav på självständighet och att det endast kommer att finnas en som har 

ansvaret för den här funktionen i kommunen. Personen behöver kunna hela området och själv kunna lösa problem som 

510 720 kr . llPPS,!.år:.~rLJ~tolön exkl. PO beräkna,s till 3~q?gkr{rn.~n:~~S,L:rsåtf~n~ beräknas till ca 80% 
127 680 kr Bruttolön exkl. PO beräknas till 38 000 kr/mån. Resursåtgång beräknas till 20% 

_,,,_,,_,~<- >, ~---

60 000 kr Beräknad på 15 OOOkr/år för fyra personer ......................... . 

Arbetsplats samt gemensamma ytor, inkl. städ. Beräknas med utgångspunkt från hyra per person och år 2013 (25 200 

103 193 kr ~r/p~rsf~r) och uppräk~a,d n1~9 ~enomsnittli~ ~PI 2g.1:3 ~jun 20l?(0:6}bp~r å~l: 
Beräknas med utgångspunkt från kostnad per person och år 2013 {15 120 kr/pers/år) och uppräknad med genomsnittlig 

61916 kr. KPI 2013 - jun 2017 {0,6% per år). 
"'--' • '• 0 <,, ""' •<•<•»< <O O "<' < 'H" "'"' ~ -

Beräknas med utgångspunkt från kostnad per person och år 2013 (1 800 kr/pers/år) och uppräknad med genomsnittlig KPI 

7 371 kr 2013 - jun 2017 {0,6% per år). 
- ·--' --,-- "''"'' ,-,-- -----------~-"'' -

4 000 kr 

Inkl. tryck, kopiering, porto, kuvert, post, hantering av sekretessmaterial. Beräknas med utgångspunkt från kostnad per 

4 232 kr person och år 2013 (15 120 kr/pers/år) och uppräknad med genomsnittlig KPI 2013 -jun 2017 (0,6%per år). 

287 kr 

74 449 kr IT, ekonomi, diarie, arkiv, växel/reception, vaktmästare, inkl. system för ärendehantering och telefonsupport 

2 365 047 

Engångskostnad 

Engångskostnader beräknas inte på årsbasis utan beräknas som en direkt kostnad vid själva återförandet av HRSC:s tjänster 

till Båstad Kommun 

70 000 u.PP.s.kat.tacJ. b.LJ9~et förrekr~e~in~av tre typer av tjänster (l~nespecialist, systemförvaltar~! pensionshandl~~~are) 

67 200 kr Månadslön i två månader+ sociala avgifter 
----·----------·""" ,,,,,,_, _____ , 

85 120 kr Månadslön i två månader+ sociala avgifter 

21 280 kr Månadslön i två månader+ sociala avgifter 
- aH '" ~H , 

243

243



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 166  Dnr KS 000305/2017 - 900 

Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-04-26. 

Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden.   
 
Förvaltningens förslag 1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 

läggs till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets förslag 1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 

läggs till handlingarna.  
 
2. HR-chefen redovisar prioriterade åtgärder till kommunstyrelsen. 

 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Ärendet bordläggs.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande av Ingela Stefansson och 

finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet bordläggs.    
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-05-23 1 av 1 

 

 

KS § 142  Dnr KS 000305/2017 - 900 

Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Beskrivning av ärendet Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av 
styrdokument som används i arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta 
reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implementerat i verksamheten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från t.f. kommunchef Jan Bernhardsson, daterad 2017-04-26. 

Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden.   
 
Förvaltningens förslag 1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 

läggs till handlingarna. 
 
Föredragande T.f. kommunchef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Tilläggsyrkande att HR-chefen redovisar prioriterade 

åtgärder till kommunstyrelsen. 
 
Gösta Gebauer (C) och Christer de la Motte (M): Bifall till Ingela Stefanssons 
tilläggsyrkande.      

 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört tilläggsyrkande från Ingela 

Stefansson och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 
läggs till handlingarna.  
 
2. HR-chefen redovisar prioriterade åtgärder till kommunstyrelsen.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

170426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000305/2017 – 900 
 
 

Uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete 2016 
 
 

Förslag till beslut 
 
Upprättade sammanställningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016 läggs till hand-
lingarna. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket ställer i föreskriften AFS 2001:1 krav på att det systematiska arbetsmiljöar-
betet årligen följs upp. I uppföljningen ingår dels en översyn av styrdokument som används i 
arbetsmiljöarbetet och dels att i enkätform ta reda på hur väl arbetsmiljöarbetet är implemen-
terat i verksamheten.  
 
Bakgrund 
Under de senaste åren har det centralt i kommunen bedrivits ett aktivt arbetsmiljöarbete för 
att underlätta för linjecheferna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. Ru-
tiner och styrdokument har tagits fram. Dessutom har arbetsmiljöutbildning genomförts för 
chefer och skyddsombud. 
 

Aktuellt 
Som en del i den årliga uppföljningen har varje verksamhetsområdeschef gjort en uppföljning 
inom sitt verksamhetsområde enligt bilagda sammanställningar.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, tf kommunchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tf kommunchef Jan Bernhardsson 
HR-specialist Ulrika Lindblad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställningar av årlig uppföljning från samtliga verksamhetsområden 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsomrade I Arbetsplats I Datum 

Barn &skola 19 arbetsplatser 2017-04-04 
Upprättad av: 

Henrik Wagersten och Margaretha Ekelund Svensson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Underlag från samtliga chefer inom Barn & skola 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

* Arbetsmiljöfrågorna vid medarbetarsamtal, samverkansmöten, skyddsronder, på APT och på Barns och Skolas 
ledningsgrupp . 
* Medarbetarsamtal och dialog för att hitta förbättringar inom verksamheterna. 
* Skyddsronder och utrymningsövningar. 
* Handlingsplaner och styrdokument finns. 
* Arbetsplatsträffar och dokumentation kring dessa. 
* Riskbedömningar. 
* Där utbyggnad av nätverket utförts har anslutningen till internet fungerat bra, vilket har minskat frustration hos personal. 
* På den skola där särskilt arbetstidsavtal gäller har arbetsmiljön utifrån ett helhetsperspektiv blivit bättre. 
Vad behöver vi förbättra? 

* Uppföljning och åtgärder efter skyddsronder och miljöinspektioner 
* Fastighetsunderhåll och städning 
* Lokaler behöver bli mer ändamålsenliga och uppfylla krav kring ventilation och värme, somliga behöver ersättas 
* Samverkan mellan förvaltningarna, för att ärenden inte ska hamna "mellan stolarna". 
* Minska arbetsskador och tillbud, samt öka kunskapen om ergonomi och arbetsbelastning. 
* Förmågan att hantera stress 
* Rutiner kring och kommunikation med stödfunktioner som exempelvis HR- servicecenter, IT, Båstadhem samt Teknik och 
service. 
* Nätverksuppkopplingen i förskolorna 
* Arbeta aktivt för att behålla kompetent personal och ha goda rekryteringsstrategier för att förebygga stress. 
Vad gör vi? 

* Upprepar att påtala brister i förhållande till: HR, IT, Teknik & service samt Båstadhem, tills resultat uppnås. 
* Fortsätter det målmedvetna arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
* Arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron, genom stresshanteringsstrategier 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Samverkan, delaktighet och rutiner på samtliga arbetsplatser. 
Lågstadie- och fritidshemssatsning med pedagogiskt och administrativt stöd till våra pedagoger. 
Det mesta inom samtliga områden - utom arbetsbelastning ( enligt medarbetarenkäten 2016). 

Vad behöver vi förbättra? _ 

* Fysisk och psykisk arbetsmiljö för pedagoger och skolledare. _ 
* Rekrytering: arbete för att behålla kompetent personal och ha en genomtänkt rekryteringsprocess för att minska stress 
och arbetsbelastning pedagoger och skolledare. 
* Tillgång till ändamålsenliga lokaler för personal och barn/elever (särskilt med avseende på barn/elever med särskilda 
behov). 
* Översyn och åtgärdsplan för samtliga lokaler för att skapa goda och ändamålsenliga lärmiljöer för barn och elever. 
* Säkerställa att brister efter skyddsronder och miljötillsyn åtgärdas. 
* Öka förskolepeng då vistelsetider och barn i behov av särskilt stöd, samt andelen yngre barn har ökat. 
* Ledningsorganisationen i barn och skola: stab, skola och förskola. 
* Det behöver ges mer resurser för administrativt stöd till skolledare 
* Det krävs beslut kring en ny skolorganisation, med nya lokaler som är anpassade efter aktuella läroplaner och barn/ elever 
i behov av särskilt stöd. 

N Vad gör vi? i * Vi kommunicerar regelbundet behov med skolchef och politiker i UN, kring lokalförsörjning, arbetsbelastning och 
.... rekrytering. ~----------------------------------------------
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3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Uppföljning har gjorts i ledningsgrupp, enheternas samverkansgrupper och arbetslag med hjälp av frågeunderlaget inför 
den årliga uppföljningen samt skyddsrondsprotokollen. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

* Genom arbetet med ARUBA verkar vi för bättre personalpolitik och rekrytering 
* Samtal med utbildningsnämnden om administrativt stöd, lokalanpassning/anskaffning 
* Samtal kring full ekonomisk kompensation för BIBASS (Barn i behov av särskilt stöd) förs. 
* Arbete med AFS 2015:4 ska genomföras 

Underskrift /' Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress : Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads .kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsomrade I Arbetsplats 

Bildning och arbete Båstads kommun 
Upprättad av: 

Henrik Andersson Bildningschef 
Ange vem som har deltagit i uppföljnirigen 

Samtliga avdelningschefer på Bildning och arbete 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

I Datum 
2017-04-12 

Akademi Båstad Gymnasium: Styrdokumenten uppdateras kontinuerligt. Rutiner för medarbetarsamtal, lönesamtal och 
skyddsronder är väl fungerande. Säkerhetsutbildning, innehållandes bland annat brandskydd, och utrymningsövningar 
hålls och det görs tillbudsrapporteringar, riskbedömningar och kartläggningar. 
Akademi Båstad Vux och YH: APT-möten, utvecklingsdagar med möjlighet att lyfta arbetsmiljöfrågor på ett djupare plan, 
utrymningsövningar, skyddsronder. Under året har även arbetsplatserna för medarbetare på yrkeshögskolan förbättrats. 
Samtlig personal har höj- och sänkbara skrivbord. De som vill har även ergonomiska fotbäddar och flera skärmar på 
skrivbordet. En översyn har gjorts gällande belysning. 
Arne: Det pågår ett ständigt arbetsmiljöarbete inom enheten. Forum för större frågor är APT. 
Arbetscenter Jv9: Medarbetarsamtal har hittills hållits enbart med ordinarie personal men ska fortsättningsvis även ske i 
viss form med bidragsanställd personal. Vid APT tas arbetsmiljöfrågor upp kontinuerligt, blir åtgärdade och följs upp. 
Iof:Efter en lång period av hög personalomsättning och hög arbetsbelastning börjar läget kännas bättre. En del 
omflyttningar har gjorts och systematiskt skyddsronds arbete har återupptagits. 
Integration: En ny avdelning har möjlighet att göra rätt från början. Utifrån den ansatsen finns flera delar som känns bra 
kring hur arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation, rutiner och arbetsmiljö fungerar. 
Biblioteket: Skyddsronder med skyddsombudet samt uppföljning fungerar bra. 
Kultur: Planering och genomförande fungerar bra men medarbetarens arbetsuppgifter behöver prioriteras. 
Fritidsgårdar: APT fungerar bra. 
Vad behöver vi förbättra? 

Akademi Båstad Gymnasium: Systematiken i arbetsmiljöarbetet kan tydliggöras genom information om de olika 
dokumenten och deras plats i årshjulet. Rutiner för uppföljning och utvärdering skall förstärkas 
Akademi Båstad Vux och YH: Under året har klagomål framförts på ventilationen i Stationshuset, men även i lärosalarna i 
Lilla Kunskapscentrum. Låssystemet i Stationshuset har ej fungerat tillfredsställande. under året. Konflikthantering mellan 
medarbetare, samt medarbetare och chef behöver förbättras. Trygghet bland medarbetare när det gäller stationshuset med 
utrymningsväg och tydlig instruktion kring lås och larm. Respons och anmälningarna till Båstadhem, 
Mörldäggningsmöjligheter på VUX fungerar ej. Ljudnivån är hög utanför vux på plan 3 i Stora KC. Dessutom finns ett "pip" i 
ett av grupprummen som är störande. Trots flera anmälningar har åtgärd uteblivit. Inom yrkeshögskolan behövs tydliggöra 
arbetsbeskrivningar, vem som gör vad, för att på så sätt minska stresspåslag. Även tydlig och rak kommunikation från chef, 
för att undvika spekulationer. Förbättra samarbetet mellan lärare och ledningsorganisation på gymnasiet med 
vuxenutbildningens lärare och ledningsorganisation. Målet är att ha likvärdiga regler och rutiner på varje skolenhet. 
Arne: Den skriftliga dokumentationen kan förbättras genom att i text beskriva vad som ständigtförbättras i det vardagliga 
arbetet. Ta fram enkla fungerande rutiner för att göra riskbedömningar. 
Arbetscenter, Jv9: Önskvärt att produktionen kunde ske i ett jämnare flöde för att motverka stress. 
Iof: Förbättrat arbete med rapportering av avvikelser och tillbud. Vid förändringar i verksamheten ska risk- och 
konsekvensbedömningar göras regelmässigt. 
Integration: Det finns dokument som saknas ex introduktion av nyanställda eller rutiner för utredning av olycka eller 
ohälsa. En del dokument som redan finns ex. rutiner för riskbedömningar kommer att utvecklas, utifrån ny kunskap. 
Bibliotek: Uppföljningen av skyddsrondsprotokoll, som sker på filialerna, behöver fortfarande förbättras . Periodvis uppstår 
besvärande ljud från barnavdelningen som är irriterande för såväl biblioteksbesökare som gymnasium. 
Kultur: Utveckla uppföljnings och utvärderingsarbetet utifrån bland annat stress. 
Fritidsgårdar: Skapa en ckecklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Vad gör vi? 

Akademi Båstad Gymnasium : Avsätter tid på APT för genomgång av de olika dokumenten, när de upprättas och hur de 
används. Vid genomförandet av analyser och riskbedömningar upprättas en tidsplan. 
Akademi Båstad Vux och YH : Möte med fastighetsägaren av Stationshuset har skett i slutet på året. Ny utrymningstrappa 
har satts upp, rutiner för lås och larm finns i servern och rutinpärm. Mätningar av luften har gjorts regelbundet i 
stationshuset för att hitta rätt mängd luft kontra hur många personer som finns i rummet. Föreläsning kring 
konflikthantering ordnas för samtlig personal med uppföljning. En handlingsplan upprättas för varj e skolenhet. 
Mörkläggningsgardiner högsta prio på VUX. Båstadhem har kallat in specialister i början av 2017 för att åtgärda "pipet" . 
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Arne: Skapa tydlighet i rutiner genom att arbeta med kommunens arbetsmiljöpolicy. Genomföra en psykosocialenkät varje 
år för att kartlägga förbättringsmöjligheter. 
Arbetscenter, Jv9: Bearbeta uppdragsgivare för att skapa jämnare flöde. 
Iof: Lokalerna är inte ändamålsenliga men vi gör det bästa av situationen. 
Integration: Fortsatt revidering och skapande av dokument. 
Bibliotek: Schemaläggning med avtalade datum då personal finns på plats för avstämning av de åtgärder som har påpekats i 
skyddsrondsprotokollet. Att vissa inventarier som, finns på barnavdelningen, kan generera ljud tas bort eller flyttas in i 
sagorummet för att dämpa ljudbilden. 
Kultur: Planering dokumenteras och följs upp efter genomförande för att minska stress. 
Fritidsgårdar: Verksamheten är omorganiserad och en inventering av systematik måste göras. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Akademi Båstad Gymnasium: APT-möten, skyddsronder och medarbetarsamtal. 
Akademi Båstad Vux och YH: Verksamhetsvaktmästarens uppdrag har uppdaterats och fungerar bättre. Riskbedömningar 
fungerar även tillfredställande liksom APT-möten, studiedagar samt teamkonferenser. 
Arne: Diskussionsklimatet kring ständiga förbättringar är öppet, ett gott exempel är schemaläggning vid söndagsöppet i 
Cafe Biblos. 
Arbetscenter, Jv9: Verksamheten fungerar bra, arbetsmiljön är i ständigt fokus. 
Iof: Se ovan. 
Integration: Avdelningen är ny Dokumentgenomgången utgör dock ett bra underlag för att stämma av vad som bör 
säkerställas i det löpande arbetet kring arbetsmiljö framöver. Sammanfattningsvis finns redan en bra grund och mycket 
finns på plats avseende arbetssätt och rutiner. 
Bibliotek:A PT-möten, samverkansmöten, utrymningsövningar, medarbetarsamtal. 
Kultur: Se ovan. 
Fritidsgårdar: Generellt fungerar arbetsgrupperna bra. 
Vad behöver vi förbättra? 

Akademi Båstad Gymnasium: Ventilationen. Arbeta vidare med den upplevdaoro/osäkerhet som finns då skolan är en 
öppen arbetsplats med flera verksamheter i en vilket innebär en stor rörlighet av individer. Psykosocialt upplevs en ökad 
negativ stress. Fysiska arbetsmiljön är inte optimal då barnen från öppna förskolan upplevs som bullriga i sin lek i 
biblioteket. 
Akademi Båstad Vux och YH: Konflikthanteringsrutiner på yrkeshögskolan. Anmälningar till Båstadhem och uppföljning av 
att anmälda ärenden blir utförda. Lönesamtal och information kring hur lönerna sätts samt hur medarbetare kan påverka 
sin lön. 
Arne: Arbeta med tydlighet och ta fram enkla rutiner. 
Arbetscenter, Jv9: Tillbudsrapportering och dokumentation. 
Iof: Skapa ökad stabilitet i verksamheten. 
Integration: Vi behöver systematisera nya medarbetares introduktion, kompetensöverföring samt avslut så att dessa blir 
strukturerade och tydliga. Vi behöver också gå igenom kommunens arbetsmiljöpolicy och kompetensutveckla medarbetare 
i arbetsmiljöfrågor. Rutiner kring olycksfall, ohälsa mm behöver vi också se över. 
Bibliotek: Uppföljningar av skyddsrondsprotokoll avseende filialerna. 
Kultur: Se ovan. 
Fritidsgårdar: Personalen behöver bli mer delaktiga i arbetsmiljöarbetet. 
Vad gör vi? 

Akademi Båstad Gymnasium: Ventilationen skall ses över kontinuerligt, dialog förs med ansvariga på Båstad hem då det 
tillhör fastighetens konstruktion och funnits med från början. 
I syfte att öka upplevd säkerhet kommer ID-kort att delas ut till elever och personal för att alla skall veta vem som går på 
skolan, dialog med polisen kommer att inledas. I syfte att förstärkt arbeta främjande och förebyggande skall 
integrationsarbetet fördjupas och struktur och rutiner kring likabehandlingsarbete ses över. 
Riktlinjer för betygssättning och kommunicerande av betyg skall ses över i syfte att motverka negativ stress som i flera fall 
handlar om den dialog som förs med elever och föräldrar kring betyg. 
Föra en dialog med förskola och bibliotek om den periodvis höga ljudvolymen samt undersöka om det går att bygga bort 
problemet. 
Akademi Båstad Vux och YH: På APT-möte informerar HR-avd hur lönerna sätts samt hur medarbetare kan påverka sin lön. 
Föreläsning kring konflikthantering och hur en handlingsplan kan ses ut på arbetsplatsen. Anmälningarna till Båstadhem 
och uppföljningarna har blivit bättre. Ansvarig chef fortsätter att anmäla, tills det blir åtgärdat. 
Arne: Personalen i cafeerna för dagliga noteringar i kalenderbok kring verksamheten. Administrativ personal förbättrar 
kommunikationen avseende företagsbesök och externa möten samt tar fram riskbedömningsrutiner vid aktiviteter och 
studiebesök. 
Arbetscenter, Jv9: Innebörden av "aj och oj" lyfts vid varje APT. 
Iof: Rekryterar och jobbar för att behålla medarbetare. En organisationsöversyn kommer genomföras hösten 2017. Som en 
del av den görs risk- och konsekvensanalyser. 
Integration: Arbetar vidare och fokuserar på att åtgärda de delar som behöver förbättras enligt ovan. 
Bibliotek: Schemaläggning av besök till berörda biblioteksenheter. 
Kultur: Se ovan. 
Fritidsgårdar: Ledningen behöver utveckla samverkansarbetet tillsammans. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Akademi Båstad Gymnasium: Uppföljning har genomförts med skyddsombuden. 
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ärenden som finns kvar har registrerats. Utvecklingsdag/studiedag har hållits där medarbetarenkäten följts upp och 
diskussioner med personal kring hur förbättringar kan göras. 
Arne: Via genomgång av medarbetarundersökning, samtal med grupperna och muntliga genomgångar. 
Arbetscenter, Jv9: Via samtal och möten. 
Iof: Skyddsrond, samtal med medarbetare. 
Integration: Chef och medarbetare har gått igenom de olika dokument som upprättats för integration (vuxna och familjer). 
och stämt av hur förutsättningarna på området ser ut överlag. 
Bibliotek: Avstämning på samtliga APT-möten 
Kultur: Vid APT och medarbetarsamtal. 
Fritidsgårdar: Sammanställning av chef 
Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Akademi Båstad Gymnasium: Involverar hela personalen genom att informera om hur, när och varför de olika 
delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts. 

Akademi Båstad Vux och YH: Skapa projektgrupper på yrkeshögskolan: 
1 Årshjul, gemensam kalender 
2 Samlade rutiner, lathundar för att underlätta jobbet så att alla vet hur saker ska göras. 
3 Sammanställa projektdokument och samlade beslut. 
Inom vux: 
Arbeta med att förbättra studiemiljön för eleverna. 
Utveckla samarbetet med gymnasiet för att förbättra rutiner och regler. 

Arne: Arbeta vidare med konkreta rutiner och dokumentera i högre omfattning 
Arbetscenter, Jv9: Fortsatt daglig diskussion kring arbetsmiljö då målgruppen behöver det och därmed också 
öka förståelsen för användning av skyddsutrustning. 
Iof: Förutom förbättringarna i den fysiska arbetsmiljön så jobbar vi med detta som aktiviteter i vår VP. 
Integration: För integration blir det första gången en handlingsplan upprättas. I den ska naturligtvis de delar 
som saknas eller förbättras föras in. 
Bibliotek: Arbetar med åtgärderna i 2017 års handlingsplan. 
Kultur: Fortsätta arbetsmiljöarbetet i samma ordning 
Fritidsgårdar: Verksamhetsområdeschef tillsammans med avdelningschef strukturerar arbetsmiljöarbetet på 
avdelnin en is fte att ska a rutiner och delaktighet. 

Underskrift 

I Dat,m 

Namoteckm og 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BASTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 

Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Samhällsbyggnad Båstads kommun, kommunhuset 
Upprättad av: 

Andrea Lahger 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Lisa Rönnberg, Roger Larsson, Tina Eriksson, OlofSellden, Annika Jern och Andrea Lahger 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Det allra mesta. Kartläggning, handlingsplan samt riskbedömning har upprättats. 

Vad behöver vi förbättra? 

Kommunens bilpool Sunfleet: osäkerhet med gastanlming samt bokningsstrul. 

Vad gör vi? 

I Datum 

2017-03-03 

Avtalet med Sunfleet går snart ut. Det har gjorts en utvärdering samt tillsatts en grupp med syfte att lyfta frågan vidare. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Medarbetarundersökningen tyder på stimulerande arbetsuppgifter, fungerande ergonomi och god kommunikation både 
internt och internt. 

Vad behöver vi förbättra? 

Relativt hög arbetsbelastning samt något minskad motivation sedan förra medarbetarundersökningen. Förtydliga mål på 
verksamhets- och individnivå. 

Vad gör vi? 

Respektive enhet arbetar fram en verksamhetsplan som förankras med medarbetarna. Aktiviteter och arbetsinsatser ska 
leda till måluppfyllelse utifrån beslutade nämndsmål. Sociala samverkansgrupper har bildats med syfte att ventilera och 
diskutera olika ämnen. Extern föreläsning har skett för inspiration kring hur vi styr oss själva på bästa sätt. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Genomgång av dokumentation samt genomförd medarbetarundersökning. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Se punkt 1 och 2. Förs även in under handlingsplanen. 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Riskbedömning och handlingsplan 

Upprättad av:Andrea Lahger 

Råder viss osäkerhet kring verksamhets-
och individmål. Konsekvens: otrygg och 
omotiverad personal som arbetar åt olika 
håll. 

Hög arbetsbelastning. Konsekvens: 
stressad och omotiverad personal, 
sjukskrivning. 

Pool bilarna - osäkerhet kring 
gastankning och bokningsstrul. 
Konsekvens: stressad personal, kommer 
för sent till bokade möten. 

Ej 
allvarlig 

Ej 
allvarlig 

Ej 
allvarlig 

Datum:201 7-03-03 

Resp enhet arbetar fram en I Lisa I 2017 
verksamhetsplan som leder till 
måluppfyllelse. 

Sociala samverkansgrupper har bildats med I Lisa I 2017 
syfte att diskutera och ventilera div ämnen. 

Avtalet med Sunfleet går snart ut. I Lisa I 2017 
Utvärdering samt arbete pågår kring ny 
upphandling. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Teknik & Service 
Upprättad av: 

Jan Bernhardsson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Chefer och medarbetare i samband med APT Kommunhuset. 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

APT, medarbetarsamtal, skyddsronder och riskbedömningar vid förändringar. 
Mycket bra resultat från medarbetarenkäten. 

Vad behöver vi förbättra? 

I Datum 

2017-03-30 

Kommunikation och information mellan våra och andras verksamheter. Bli tydligare i lönesamtalen. Stötta och inspirera till 
vardagsmotion. Företagshälsovården upplevs svårtillgänglig. 

Vad gör vi? 

Inspirationsdag med aktivitet för gruppsamhörighet. Utbildning separat för att öka kunskapen kring lönesamtal. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Chefer och medarbetare är överens att arbetsmiljöarbetet fungerar bra. 

Vad behöver vi förbättra? 

Dokumenterad kartläggning av eventuella brister i arbetsmiljön. 

Vad gör vi? 

Genomgång i ledningsgruppen. 
Information om förändringar i våra och andras verksamheter som påverkar oss för att få förståelse och delaktighet. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Genomgång av enkät och sammanställning på APT Teknik & service för delaktighet. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Vissa lokaler är i behov av underhåll och förbättringar. Inspirera till fysiska och trivselaktiviteter. 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Vård och Omsorg Vård och Omsorg 
Upprättad av: 

Emma Pihl 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Underlag från samtliga verksamheter 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

I Datum 

2017-04-26 

Arbetsplatsträffar och teamträffar genomförs med hög kvalitet. Inom området nämns också att samverkan mellan fack och 
medarbetare fungerar bra. Arbetsmiljön beskrivs som en del i vardagsarbetet. Nyanställda introduceras på ett bra sätt. 
medarbetarsamtal genomförs som förväntat. Riskbedömningar görs inom flera delar av verksamheten och vid behov då 
även handlingsplaner. 
Vad behöver vi förbättra? 

LOSAM:s arbetssätt behöver förtydligas och arbetet med SAM behöver ytterligare utvecklas. Utveckla arbetet med risk- och 
konsekvensbedömning och tillhörande handlingsplan vid förändringar, tillbudsanmälningar och avvikelser. Skapa bättre 
strukturer för det systematiska brandskyddsarbetet. Införa APT för timanställda medarbetare. 

Vad gör vi? 

Inom respektive verksamhet har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med sina delar av ovan nämnda 
förbättringsområden. För verksamhetsområdet kommer APT för timanställda, inom respektive verksamhet, att införas. Vid 
verksamhetsområdets ledningsgrupp är arbetsmiljöfrågor på agendan med jämna mellanrum. 
Verksamhetsområdesövergripande rutingrupp är tillsatt. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Samtliga verksamheter har gått igenom medarbetarenkäten eller gör det innan sommaren. Skyddsronder genomförs och 
fungerar bra. Hög grad av delaktighet med påverkansmöjlighet. Bra introduktion av nyanställda och framför allt förbättring 
avseende sommarvikarier. 

Vad behöver vi förbättra? 

Förbättra strukturen på LOSAM. Kontinuerligt arbeta med arbetsmiljöpolicyn på APT. Förbättra arbetet med lokala rutiner 
inom olika verksamheter. Ytterligare förstärka arbetet med risk- och konsekvensbedömningar, tillbud och avvikelser. 
Förbättra strukturen bland verksamhetsområdets rutiner. 

Vad gör vi? 

Inom respektive verksamhet har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med sina delar av ovan nämnda 
förbättringsområden. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Uppföljning har skett på olika sätt inom verksamhetsområdet. Det har skett på APT:er samt genomgång av samlad 
dokumentation av enhetschefer och fackliga företrädare. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Inom respektive verksamhet har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med sina delar av ovan nämnda 
förbättringsområden. För verksamhetsområdet kommer vikten av att förstärka arbetet med risk- och 
konsekvensbedömningar, tillbud och avvikelser att poängteras. 

Underskrift 

I Da<,m 2017-04-26 
Na mo<eci<mao 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BAST AD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon : 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhelsomrade I Arbetsplats 

Kommunlednings kontoret Ekonomiavdelningen 
Upprättad av: 

Johan Linden 
Ange vem som har dellaglt I uppföljningen 

Gröna korridoren, Ekonomiavdelningen 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Det mesta. Personalen trivs med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. 

Vad behöver vi förbättra? 

Renlighet på toaletter. 

I Datum 

2017-02-06 

Enligt medarbetarenkät har motivationen hos personalen sjunkit från ganska höga nivåer vid senaste 
medarbetarundersökningen 

Vad gör vi? 

Informerar om vikten av renlighet på toaletterna till personalen. 
Inleder ett utvecklingsarbete i syfta att öka motivationen inom personalgruppen. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Inga större anmärkningar från personalen vid skyddsrondsenkät. 

Vad behöver vi förbättra? 

Renlighet på toaletterna. 
Motivation. 

Vad gör vi? 

Informerar alla personalgrupper i Gröna korridoren om vikten att hålla rent och snyggt inne på toaletterna. 
Inleder ett utvecklingsarbete i syfta att öka motivationen inom personalgruppen. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Enkäter/skyddsrond har genomförts. Regelbundna medarbetarsamtal där arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt 
behandlas med varje anställd. Medarbetarenkät har genomförts under 2016. Utfallet gicks igenom inom 
ekonomiavdelningen och resultat och åtgärder analyserades. 

Vad gör vi? För In åtgärderna I Innevarande års handlingsplan 

För att öka motivation inleds ett gemensamt utvecklingsarbete som går ut på att identifiera utvecklingsområden. 
Försök görs att "piffa" upp medarbetarsamtalet. · 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress : Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad .se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledningskontoret Kommunikationsavdelningen 
Upprättad av: 

Birgitta Sjöberg 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Andrea Larsson 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Vad behöver vi förbättra? 

Vad gör vi? 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Dörren till blå korridoren har lagats, men får gärna låsas upp så att den kan stå öppen. 
Ventilationen är bättre men det är fortfarande kallt på vintern. 

Vad behöver vi förbättra? 

I Datum 
2017-02-09 

Vi har otillräckliga resurser för att kunna utföra alla våra åtaganden. Avdelningen har en mycket stor arbetsbörda och 
känslan av att inte räcka till är ständigt närvarande. Arbetsbelastning och stressnivå är mycket hög. 
För att effektivt kunna använda vårt mötesrum, måste väggen in mot arbetsrummet syn- och ljudisoleras med gardiner eller 
vägg. Detta har påtalats i flera år. 
Vad gör vi? 

Anhåller om medel i budget för ytterligare en kommunikatör. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Chefen rapporterar till verksamhetsområdeschef 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledning HR-avdelningen 
Upprättad av: 

Marianne Malm, HR-chef 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Anna Löfström, Anne-Lie Björklund, Cecilia Franzen Rooth, Ulrika Lindblad, Petra Boakes 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Samtliga känner till våra styrdokument och processer inom arbetsmiljöområdet. 

Vad behöver vi förbättra? 

I Datum 
2017-03-27 

Vissa dokument behöver utvecklas och förbättras, exempelvis dokument för kränkande särbehandling. 

Vad gör vi? 

HR-avdelningen arbetar ständigt med uppdateringar och förbättringar gällande dokument för arbetsmiljö och hälsa för hela 
kommunen. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Det mesta gällande den fysiska arbetsmiljön fungerar OK men kvarstående problem är den dåliga inomhusluften och 
ventilationen. 

Vad behöver vi förbättra? 

Avdelningen har en mycket hög arbetsbelastning i kombination med en hel del nya i gruppen vilket gör att situationen 
ibland upplevs tung och stressig. Vi behöver förbättra både vår gemensamma struktur, kultur och vi-känsla samt formulera 
ett tydligt uppdrag - varför finns vi? 

Vad gör vi? 

Under våren jobbar vi systematiskt med det som brukar kallas teamets byggstenar - uppdrag, struktur, kultur, vi-känsla 
samt utveckling. Till hösten har vi formulerat en plan kallad "en fantastisk arbetsplats" med ett tydligt uppdrag samt 
fokusområden att jobba vidare med. 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Samtal i hela gruppen samt medarbetarsamtal. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Formulerar en plan med tydligt uppdrag samt fokusområden att jobba vidare med. Parallellt jobbar vi med HR
avdelningens kultur och vi-känsla. 

Underskrift Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads .kommun@bastad.se 
www.bastad .se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Chefen rapporterar till verksamhetsområdeschef 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledning Kansli och överförmyndarkansli 
Upprättad av: 

Catharina Elofsson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Samtliga medarbetare 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad rungerar bra? 

I Datum 

2017-03-07 

Processkartläggning pågår och det arbetet ger tydlighet och utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Ett flertal rutiner är 
framtagna och kopplas ihop med processerna. I arbetet revideras samtidigt rutinerna. 
Omarbetad struktur för överförmyndarens verksamhet. 

Vad behöver vi förbättra? 

Vi behöver göra processkartläggningen publik på något sätt. Planer finns men ännu inte någon lämplig teknisk lösning. 
Överförmyndarverksamheten behöver dokumentera sina processer och rutiner. Detta är planerat att påbörjas under 2017. 

Vad gör vi? 

Arbetar med processkartläggning avseende kansliets arbetsuppgifter. Överförmynderiets verksamhet är något 
omstrukturerad från januari 2017 där delar av revisionens gransknings åtgärder verkställs. En del av detta är att påbörja 
processkartläggning under 2017. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad rungerar bra? 

Processkartläggningen på kansliet och omstruktureringen av överförmyndarens verksamhet. 

Vad behöver vi förbättra? 

Finna tekniska lösningar för publicering av processkartläggning. 

Vad gör vi? 

Arbetar aktivt med att få processkartläggningen färdig för kansliet. Arbetar med ny struktur på överförmyndarens 
verksamhet och påbörja processkartläggning under 2017. 

3. Sammanfattning 
Sammanratta hur uppföljningen har gått till 

Genom samtal med medarbetarna löpande under året. Medarbetarna har deltagit aktivt i både processkartläggning (kansli) 
och ny struktur (öfm). 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Arbetar vidare med processkartläggning inom både kansli och startar arbetet på öfm. 

Underskrift 
atum / 

2017-03709 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföLlningen av det systematiska 
arbetsmiUöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 

• V hf d fr· k / aqe c e re ov1sar upp ölJrnn~en I sin samver ansqrupp apt 
Verksamhetsområde Arbetsplats 

Kommunledning IT 
Upprättad av: 

Anders Björk 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Petr Rydh 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Enkla åtgärder har utförts, dock kvarstår det några byggnadstekniska delar tex målning 

Vad behöver vi förbättra? 

Egen städning 

Vad gör vi? 

Vi följer upp den fysiska skyddsronden 
Genomgång av enkäter 
Pratar samarbete och utveckling 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Öppen dialog där synpunkter kan lämnas 

Vad behöver vi förbättra? 

Motivation: Utbildning, tidsutrymme att testa nytt. 
Ledarskap: Bättre projekt, Färre, Tydligare, Göra färdigt, Dokumentera 
Tydligare roller: Minska antalet samtidiga projekt= Bättre projekt 
Styrning: Tydligare rollfördelning, delegera 
Vad gör vi? 

Vi följer upp den fysiska skyddsronden 
Tar upp arbetsmiljön på APTer 
Teambuildning 

3. Sammanfattninq 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Fysisk dokumenterad skyddsrond 
Intervju av alla på IT-avdelningen 
Genomgång av olika enkäter, Prevent, IT-kvalitet, Medarbetarundersökningen 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Följer upp åtgärder 

I Datum 
2017-03-15 
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Underskrift 

J",Wm 2017-03-15 
Ne moteci<"'"' 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BÅSTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sammanställning av den årliga 
uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - SAM 

• Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef i februari 
• Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef i mars 
• Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen i april 
• Varje chef redovisar uppföljningen i sin samverkansgrupp/apt 
Verksamhetsområde I Arbetsplats 

Kommunledningskontoret Kundcenter 
Upprättad av: 

Marianne Fredriksson 
Ange vem som har deltagit i uppföljningen 

Carina Eriksson 

1. Slutsatser av dokumentgenomgången 
Vad fungerar bra? 

Det mesta fungerar bra. Bra arbetsmiljö, både psykosocial och fysisk. 

Vad behöver vi förbättra? 

Vad gör vi? 

I Datum 

2017-03-27 

Har infört korta möten med halva gruppen åt gången ungefär varannan vecka. Kundcenters samordnare är 
sammankallande. Där diskuteras både aktuella och strategiska frågor. 

2. Slutsatser av intervju/enkät 
Vad fungerar bra? 

Belysningen ovanför receptionsdisken är utbytt. Tidigare bländade lamporna. Dimmer har installerats. 

Vad behöver vi förbättra? 

Vad gör vi? 

3. Sammanfattning 
Sammanfatta hur uppföljningen har gått till 

Medarbetarsamtal samt regelbundna APT-möten där numera alla medarbetare kan delta. 

Vad gör vi? För in åtgärderna i innevarande års handlingsplan 

Ärendehanteringssystem ska köpas in för att kunna följa ärenden och ta ut statistik, upphandling pågår. 
Implementering av alla verksamhetsområden i kundcenter pågår enligt plan. 

Underskrift 
atum 

2017-03-28 

Båstads kommun 

HR-avdelningen 
Postadress: 269 80 BASTAD 
Besöksadress: Vångavägen 2 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-08-23 1 av 1 

 

 

KS au § 182  Dnr KS 001286/2002 - 261 

Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

 
Beskrivning 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.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall och måltidschef Ulla Johansson, 

daterad 2017-08-10. 
Inkommen motion från Bjäre Båstad Moteraterna. 

 FFU livsmedel. 
 Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun.   
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Motionen bifalls.     
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
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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2 (2) 

 

 

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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Upphandlingsdokument -

Upphandlarversion

2017-08-09

UpphandlingUpphandlande organisation

Båstads kommun Livsmedel

Jeanette Hall 14/12

Texten ingår i annonsen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten innehåller sekretessbelagd information

Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen

Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sida 1 av 17Utskrivet: 2017-08-09  9:14 Refnr.: 14/12
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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 
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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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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 
 

288

288



 
 

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 
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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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Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

Kontaktperson 

Milj ötillsynsenheten 
Annelie Johansson 
010-224 14 03 

skane@ lansstyrelsen.se 

BESLUT 

2017-06-19 

Båstad kommun 
Kommunstyrelsen 
269 80 Båstad 

Delgivningskvitto 

Dnr 567-5827-2017 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -06- 27 
Dnr .. ~.5. ... .0CU.1jJ.J~.9. I~ 
........................................ .:.S.g.o 

Föreläggande om inrättande av verksamhets
område för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövsstrand, Båstad kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att Båstad kommun ska imätta verksamhetsområde för 

dricksvatten och spillvatten vid del av Öllövsstrand utanför Båstad genom en 

allmän anläggning. Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna 
Öllövsstrand 43:2, 43:3, 43 :4, 43:5, 43 :6, 43:7, 43:8, 43:9 och 43:55 i Båstad 

kommun. 

Kommunen ska ha fattat beslut om imättandet senast den 31 oktober 2017. I 
beslutet ska anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har inom ramen för sitt regleringsbrev och tillsynsansvar 
enligt lagen om allmänna vattentjänster pekat ut Öllövsstrand som ett sådant 

område som omfattas av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 

Den 15 januari 2014 antog kommunstyrelsen efter begäran från Länsstyrelsen 

Skåne en tid- och handlingsplan för kommande utbyggnad av kommunalt vatten 

och avlopp på landsbygden. Tid- och handlingsplanen inkluderade utbyggnad av 
kommunalt vatten och spillavlopp i Öllövsstrand år 2015/2016. Området ingick i 

Strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden, antagen 

av Kommunstyrelsen i Båstad kommun den 14 november 2012. Tid och 
handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen Skåne den 26 mars 2014. 

Besöksadress Telefon E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 15 10 vx skane@lansstyrelsen.se www. lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 15 10 w. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

Sedan tid- och handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen har NSV A på 

uppdrag av Båstad kommun lämnat regelbundna statusuppdateringar avseende 

pågående VA-utbyggnad inom Prio 1 och Prio 2-områden. Följande kan noterats: 

Område Prio Status 
Kattvik 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Stora Hult 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Boarp 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Tvähöga 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Slättaröd 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Hov 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Nyled 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Öllövsstrand 1 För tillfället är projektet stoppat av politiken i Båstad. 

Projektering finns framtagen, dock måste NSVA avvakta 
med projektet tills klartecken ges från de fö1iroendevalda 
i kommunen 

Ängalag 1 Utbyggnaden av Ängalag är uppskjuten av ekonomiska 
skäl. NSV A hade med den i budgetförslaget för 2015, 
men politiskt valde man att senarelägga utbyggnaden. 
Utbyggnad finns nu med i kommunens budgetdirektiv 
och är där planerad att genomföras år 2018, något som vi 
på NSV A även arbetar efter. 

Förslöv- 2 Projektering av va-utbyggnaden för dessa norra delar av 
Vadebäck Förslöv påbörjas under 2016. Entreprenadarbetet ska 

enligt planerna utföras år 2017. 
Lyavägen 2 Enligt planerna ska denna utföras 2017. Projektering 

påbörjas 2016. 
Karstorp 2 Utbyggnad är planerad att starta 2018 
Mäsinge 2 Utbyggnad är planerad att utföras i kommunal regi 2019-

2020. Här finns det dock intresse från de boende att bilda 
gemensamhetsanläggning och bygga i privat regi. Inget är 
dock klart, men det ser positivt ut och de är drivna 
personer som vill få det utbyggt. Kan bli redan i år. 

Axeltorp 2 Utbyggnad är planerad till 2020 
Häljarp- 2 Kommer att byggas ut med kommunalt VA inom 10 år 
Böckerskogen 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

Mot bakgrund av ovan angivna uppgifter om att politiken har stoppat eller skjutit 
upp utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Öllövsstrand och Ängalag 

begärde Länsstyrelsen ett möte med kommunen och NSV A under november 

2016. Något möte kom inte till stånd. Istället inkom Båstad kommun den 27 
oktober 2016 med en begäran om att få inkomma med en omarbetad tid- och 

handlingsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Båstad kommun 

senast den 31 mars 2017. Den 14 november 2016 beviljade Länsstyrelsen Båstad 

kommun anstånd att inkomma med en omarbetad tid- och handlingsplan för 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till den 28 februari 2017. 

Den reviderade strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är 

anslutna till kommunalt vatten och avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad 

bebyggelse. Även områden med ett mindre antal fastigheter ( <20) som ligger 
samlade och är prioriterade av Båstad kommun på grund av miljömässiga skäl och 

områden som ligger i direkt närhet till kommunala ledningar utan att vara anslutna 

tas upp. Nedan redovisas kommunens reviderade tid- och handlingsplan för de av 
Länsstyrelsen kvarvarande prioriterade områdena och övriga av kommunen 

utpekade områden. 

Prio I-områden 
• Ängalag är en mindre by som ligger intill väg 115 mellan Torekov och Hov. 

Omkringliggande mark domineras av jordbruk. Ängalag med närområde 

innefattar ca 40 fastigheter. Genom byn rinner ett vattendrag som mynnar i 
havet vid Ingelstorps strand, mellan Torekov och Hovs Hallar. Enligt SGU's 

jordaiiskarta består de ytliga jordaiierna inom området till största delen av 

morän med inslag av berg i dagen. Avståndet till kommunala VA-nätet är ca 
1200 m. I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata 

dricksvattenbrunnar. Många av de enskilda avloppsanläggningarna uppfyller 

inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de 

riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016: 17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Då 
dricksvattenbrunnar och många enskilda avloppsanläggningar är belägna inom 

ett mindre område är det en stor risk att dricksvattnet kontamineras av 
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2017-06-19 

avloppsvatten från bristfälliga anläggningar. Ängalag innehåller relativt 

många fastigheter i en sammanhängande struktur i ett mindre område. 
Fastigheternas närhet till varandras enskilda dricksvattenbrunnar och 

avloppsanläggningar utgör en stor risk för kontaminering av dricksvatten. Det 

finns även svårigheter att hålla de rekommenderade avstånden enligt Havs

och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016: 17), om små avlopps

anordningar för hushålls-spillvatten mellan avloppsanläggningar och 
dricksvattenbrunnar vid ändring av befintliga anläggningar och vid 

nyanläggning. Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp 

2020. 

• Öllövsstrand- Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består av 

9 fastigheter, främst fritidsboenden. I direkt anslutning ligger ett Natura 2000-
område och den kustnära naturen är känslig. Avståndet mellan det kommunala 

VA-nätet och den nälmast belägna fastigheten är ca 100 m. Enligt SGUs 

jordaitskarta består området av grus och klappersten. Verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten antogs 2012 men området har inte byggts ut. Privata 

brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. De enskilda 

avloppsanläggningarna inom området lever inte upp till de reduktionskrav 
som ställs på avloppsanläggningai· som omfattas av högskyddsnivå, vilket 

gäller för området på grund av den känsliga kustnära naturen. Området består 

främst av fritids boenden och anläggningskostnaderna per fastighet uppskattas 
till ca 400 tkr. Med tanke på den höga kostnaden så anses det inte vara 
samhällsekonomiskt hållbaii att bygga ut kommunalt VA till området, utan det 

finns möjlighet att lösa avloppshanteringen med fungerande enskilda 
lösningar. Området kommer att inte att anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp inom överskådlig tid. 

Motivering till beslutet 

Av kommunens svar framgår att kommunen inte avser ansluta Öllövsstrand till 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6 § lagen om 
allmänna vattentjänster. Kommunen förordar istället anläggning av enskild eller 

gemensamhetsinrättad avloppsanläggning. 

' 
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Länsstyrelsen delar inte Båstad kommuns ställningstagande i frågan om 

utbyggnad av allmän VA-anläggning för kvarstående nio fastigheter i 

Öllövsstrand. Behovet av VA-sanering i området är stort. 

Öllövsstrand 43 :3, 43:4 och 43 :6 - har WC-vatten med avledning till sluten 

tank. BDT-vatten avleds till stenkista 

Öllövsstrand 43:5 och 43 :7 - har WC/BDT-vatten med avledning till 2-

eller 3-kammarbrunnar utan efterföljande infiltration. Avloppsvattnet 
avleds till stenkista. Del av BDT-vattnet avleds till stenkista utan 

föregående slamavskiljning. 
Öllövsstrand 43:8 och 43:9 - har WC/BDT-vatten anslutna till 3-kammar
brunn utan efterföljande infiltration. A vloppsvattnet avleds till tillfälligt · 

anlagd makadam/grusfilterbädd (tidsbegränsat bygglov) i avvaktan på 
utbyggnad av allmän va-anläggning. Fastighetsägarna avser bygga ut 

bostadshuset och flytta in permanent. 

Öllövsstrand 43:2 - har utedass (tidigare latrintömning har upphört). BDT

avlopp avleds till stenkista. 
Öllövsstrand 14:55 - har WC/BDT-avlopp med avledning till äldre 3-

kammarbrunn utan efterföljande infiltration. Avloppsvattnet avleds till 
stenkista. Fastighetsägaren har erhållit föreläggande om åtgärder gällande 

befintligt avlopp. Fastighetsägaren har överklagat beslutet. Kommunens 

miljökontor ligger på ärendet i avvaktan på besked om kommunalt VA i 

området. 

Samtliga fastigheter har vatten från en gemensam djupbonad vattentäkt. Vattnet 

uppvisar en hög järnhalt. 

Allmän va-anläggning för kommunalt dricksvatten och spillavlopp ligger inom ett 
avstånd om 80-100 meter från aktuella fastigheter i västra delen av Öllövsstrand 

(se karta nedan) . Resterande delar av Öllövsstrand är fullt utbyggt med 

kommunalt vatten och avlopp. 

I direkt anslutning till de nio fastigheterna ligger ett Natura 2000-område och den 

kustnära naturen är känslig för påverkan. Detaljplan finns för merparten av 
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området. Närheten till Natura 2000-området innebär att det erfordras dispens vid 

anläggning av enskilda va-anläggningar utanför egen tomtmark. 

Område 
/ 

I 

I den tidigare strategin "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads 
kommun", antagen den 14 november 2012, framgår under Bedömning: 
"På grund av mycket höga naturvärden och det ringa avståndet till kommunalt VA 

finns det stora skäl till att bygga ut VA-ledningar till aktuellt område". 

Av strategin framgår att kommunal anslutning i Öllövsstrand förväntas ske inom 
fem år. NSVA har genomfört utsättning av va-ledningar i vägområdet 2014/2015 

(uppdragsnummer 10490). Alla tillstånd är inhämtade och anslutningspunktemas 

läge är överenskomna med berörda fastighetsägare. Utbyggnad av kommunala 
vatten- och spillavloppsnätet i Öllövsstrand var planerad att genomföras av NCC 

under 2015. Den 18 februari 2015 meddelade NSV A att entreprenadstati för 

utbyggnaden skjutits på framtiden på grund av ekonomin. 
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Länsstyrelsen vidhåller sin tidigare bedömning att hela Öllövsstrand, dvs även 
kvarstående nio fastigheter i områdets västra del utgör ett sådant område där 

vattenförsörjning och spillavlopp enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster behöver ordnas i stö1Te sammanhang. Därmed är kommunen skyldig 

att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av vattentjänster 

tillgodoses genom allmän anläggning. 

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp bör vara möjligt att ordna inom 12 

månader från lagakraftvunnen dom, då allmän va-anläggning för kommunalt 

dricksvatten och spillavlopp ligger inom ett avstånd om 80-100 meter från 
aktuella fastigheter. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Detta beslut är fattat med stöd av 51 § jämte 6 § lag om allmänna vattentjänster. 

Information 

Du ska skriva ut delgivningskvittot, skriva under det och skicka tillbaka det till 
Länsstyrelsen så snart du fått det här beslutet. Skicka helst in det via e-post till 
skane@lansstyrelsen.se ange diarienumret i ämnesraden. 

Du som bara fått en kopia av beslutet ska inte skicka in något delgivningskvitto 

Beslutande 

Beslutet har fattats av miljödirektör Annelie Johansson med miljöskydds
handläggare Lena Blomqvist, föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Annelie Johansson Lena Blomqvist 

Bilaga 
1. Du kan överklaga beslutet 
2. Kaiia över berörda fastigheter 
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Bilaga 1 

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Mark- och 

miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i 

Skåne län, 205 15 Malmö. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet 

har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 

av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 

att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 

domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

• hur du vill att beslutet ska ändras 

• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Skriv också följande uppgifter: 
• adress till bostaden 

• telefonnummer där du kan nås 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa. 

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer O 10-

224 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet. 
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Delgivni ngskvitto 

2017-06-26 

Information 

Dnr 567-5827-2017 

Delgivningskvittot är enbart en bekräftelse på att du 
mottagit nedan angivna handling. Det är viktigt både för 
dig och för oss att kvittot skickas tillbaka. Det innebär 

inte att du godkänt handlingens innehåll. 

Mottagare 

Båstads kommun 

Före läggande 20 l 7-06-19 

Jag har denna dag mottagit ovan angivna handling. 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Glöm inte att ange datum för mottagandet och namnförtydligande. 

Detta kvitto ska senast 2017-07-17 sändas tillbaka till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Porto är betalt. Vik ihop och tejpa. 
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I TEJPA I 
L::J 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Miljöavdelningen 

SVARSPOST 

Kundnummer 202 905 13 

208 00 Malmö 

Frankeras ej 
Mottagaren 

betalar portot. 
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Datum: 2017-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000005/2017 – 900 
 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2017-09-06 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.   
 
 
Delgivningar 
1. Presentation av ekonomiskt bistånd (visad på KS au 2017-08-23). 
 
2. Dom - detaljplan för fastigheten Tegelugnslyckan 11 och 17, Båstad kommun - Mål nr P 
3064-16. KS 000216/2012-315. 
 
3. Beslut - Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun - Dnr 705-29410-2016. 
KS 001075/2016-603. 
 
4. Beslut - Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i 
Båstads kommun. KS 000216/2012-315. 
 
5. Socialbidragsstatistik Individ och familj juli 2017. KS 000135/2017-600. 
 
6. Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar 2017. KS 
000796/2017-905. 
 
7. Dom - ärende gällande fordran, Varan 7:135 m.fl. - Mål nr T 1017-16. KS 000780/2014-200. 
 
8. Sammanträdesplanering för 2018 – Regionfullmäktige. KS 000757/2017-900. 
 
9. Kommunala handikapprådets mötesanteckningar 2017-06-20. KS 000178/2017-900. 
 
10. Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Hålarp 4:197 i Grevie, Båstads 
kommun – Dnr 404-16642-17. KS 000968/2016-315. 
 
11. Föreläggande om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövsstrand, Båstads kommun - Dnr 567-5827-2017. KS 001747/2012-500.  
 
12. Styrelseprotokoll nr 4 från Båstadhem AB - 2017-06-15. KS 000222/2017-900. 
 
13. Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM - 2017-04-20. KS 000160/2017-900. 
 
14. Kommunala Pensionärsrådets (KPR) protokoll 2017-05-31. KS 000313/2017-900. 
 
15. Ekonomirapport januari-maj 2017. KS 000333/2017-906.  
 

311

311



 
 

 

2 (2) 

 

16. Kommunala handikapprådets mötesanteckningar 2017-05-02. KS 000178/2017-900. 
 
17. Mötesprotokoll nr. 3 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-04-07. KS 000350/2017-500. 
 
18. Mötesprotokoll nr. 3 för 2017 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 
2017-05-15. KS 000350/2017-500. 
 
19. Mötesprotokoll nr. 3 för 2017 med styrelsen i NSR AB - 2017-05-05 - Konstituerande 
styrelsemöte. KS 00350/2017-500. 
 
20. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR Produktion AB - 2017-05-04. KS 
000350/2017-500. 
 
21. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR AB - 2017-05-05. KS 000350/2017-
500. 
 
22. Meddelande från SKL:s styrelse - Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och 
Landsting. KS 000663/2017-905. 
 
23. Meddelande från SKL:s styrelse - Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter. KS 000661/2017-600. 
 
24. Socialbidragsstatistik Individ och familj maj 2017. KS 000135/2017-600.     
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Delgivningar   
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Individ och familj 

3 enheter  

• Ekonomiskt bistånd 

• Administration och boende 

• Utredning och öppenvård 
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Ekonomiskt bistånd 

• Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 2 kap § 2 SoL 
 

• Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel. 
 

• Ekonomiskt bistånd definieras som bistånd till försörjningsstöd och 
livsföring i övrigt samt annan ekonomisk hjälp. 
 

• En ansökan skall alltid utredas, en utredning ska inledas utan dröjsmål. (11 
kap §1 SoL) 
 

• Vid handläggning av ekonomiskt bistånd följer vi aktuell lagstiftning, 
Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd och de vägledande 
riktlinjer som är framtagna för ekonomiskt bistånd i Båstads kommun. 
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Försörjningsstöd 
• Omfattar de kostnader som är regelbundet återkommande och  uppdelas på 

personliga kostnader och hushållets gemensamma kostnader. 

 

• I begreppet personliga kostnader ingår livsmedel, kläder och skor, lek och fritid 
samt kostnader för hälsa och hygien. 

 

• I hushållets gemensamma kostnader ingår förbrukningsvaror, dagstidning, telefon 
och TV-licens. 

 

• I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, 
arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa, 
barnomsorg, läkarvård medicin samt hyresgästföreningsavgift. 

 

• Utöver försörjningsstödet kan bistånd till livsföring i övrigt beviljas för skäliga 
kostnader efter särskild prövning.  
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Det yttersta ansvaret 

Förutsättningar för det ekonomiska biståndet 

 

• att den enskilde inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt än 
genom ekonomiskt bistånd. 

 

• att den enskilde efter sin förmåga bidrar till försörjningen. 

 

• huvudregeln för rätt till bistånd är att personen är folkbokförd i 
kommunen 
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Riksnormen 

 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 

nivån på försörjningsstödet.  

 

Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 
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RIKSNORMEN FÖR 2017 

Personliga kostnader vuxna 

Ensamstående 2980 Sambor 5370 

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom 

Ålder 0 1 - 2 3 4 - 6 7 - 10 11 - 14  15 - 18  19 - 20 

1860 2100 1850 2100 2690 3120 3540 3570 

Gemensamma hushållskostnader 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

950 1060 1330 1520 1740 1980 2150 
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Boendekostnad 
 
1 rok (1-2 vuxna, 1 barn under 3 år ca)………………………..5 100 kr/mån 
2 rok (1-2 vuxna, 2 barn under 3 år ca)………………….…….6 400 kr/mån  
3 rok (1-2 vuxna, 3-2 barn)……………….………………….…….. 7 700 kr/mån  
4 rok (1-2 vuxna, 4 barn eller fler)……………………..…..….…8 100 kr/mån  
5 rok (1-2 vuxna, 5 barn eller fler)…………………………….….9 800 kr/mån 
 
Elkostnad  
Antal personer i hushållet 
1.………………………………………………………………..390 kr  
2…………………………………………………………………440 kr 
3…………………………………………………………………490 kr 
4…………………………………………………………………540 kr 
5…………………………………………………………………590 kr 
6…………………………………………………………………640 kr 
  
För varje antal personer ökar beloppet för skälig elkostnad med 50 
kronor 
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Aktuell statistik 

SOCIALBIDRAGSSTATISTIK

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094

februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703

april 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170

maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724

juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658

juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406898

augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418

september 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356

november 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473

december 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979

totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5 187 504 3 338 645
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Statistik, forts 

STATISTIK IoF 2017 Ekonomiskt bistånd

januari februari mars april maj juni

Ansökningar

bifall 69 71 104 77 88 101

avslag 19 28 41 31 37 33

pågående 120 132 126 128 110 133

Analys:

Ek. fly

bifall 41 38 43 30 50 53

avslag 9 12 22 19 20 22

pågående 67 74 70 68 70 71

Analys:
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Statistik, forts 

Antal utbetalningar fördelade på åldersgrupper under 6 månader januari-juni 2017 

 

ÅLDER  18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-64 år 65-100 år Totalt 18-100 år 

 
Januari ek.bist 13 15 15 14 15 08 80   

Januari ek.bist.fly 21 06 02 10 01 01 41  

    

Februari ek.bist 09 22 17 19 15 04 86     

Februari ek.bist.fly 21 05 03 06 02 00 37     

 

Mars ek.bist  08 30 30 25 25 03 121   

Mars ek.bist.fly 29 12 05 06 01 01 54 

 

April ek.bist  10 21 31 20 12 02 96     

April ek.bist.fly 14 03 07 08 03 01 36    

 

Maj ek.bist    11 29 20 19 22 06   107   

Maj ek.bist.fly 22 04 12 05 02 07 52     

 

Juni ek.bist  16 25 28 14 18 03 104   

Juni ek.bist.fly 14 02 14 16 02 07 55 

 

Totalt antal utbet/mån 122 123 175 132 159 159 

 

Totalt antal utbetalningar under 6 månader 870 st.         
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Beslutsorsak - Bifall Beslutsorsak - Avslag 

Akut/Tillfälligt behov, utan försörjningshinder 12 Behovet bedöms vara tillgodosett 23 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Otillräcklig inkomst 1 Bidrar ej till sin försörjning 1 

Arbetar deltid, ofrivilligt - Väntar på inkomst 1 Ingår ej i skälig levnadsnivå 11 

Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 2 Utredning kan ej färdigställas 2 

Arbetar heltid - Väntar på inkomst 1 

Arbetshinder, sociala skäl 32 

Arbetslös - Ingen ersättning 33 

Arbetslös - Otillräcklig ersättning 21 

Arebtslös - Väntar på ersättning 3 

Gymnasiestuderande ensamkommande 2 

Otillräcklig pension 4 

Sjuk eller aktivitetsersättning-otillräckl. ers. 4 

Sjuk eller aktivitetsersättning-väntar på ers. 1 

Sjukskriven med läkarintyg-otillräckl. ers. 2 

Sjukskriven med läkarintyg-ingen sjukpenning 4 

Sjukskriven utan rätt till esättning 3 
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Analys 
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Vår målbild 

 

Målsättningen är att stödja individer så att de kan 
försörja sig själva genom utbildning och arbete. 

 

Korta ner genomströmningstiden. 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 
3:3 

KLAGANDE 
I. Sune Malmquist 
Killebacken 15 
269 33 Båstad 

2. Klas Nilsson 
34 Walpole Street 
London SW3 4QJ 
Storbritannien 

DOM 
2017-08-23 
meddelad i 
Växjö 

Ombud för 1 - 2: Sven-Gunnar Andersson 
Bjä.rsved Ingemarsgården 1 
330 27 Hestra 

MOTPART 
Båstads kommun 
269 80 Båstad 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Sid 1 (17) 
Mål nr P 3064-16 
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2017 -08- 24 
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Kommunstyrelsens beslut KS §130 den 8 juni 2016 att anta planförslag för 
Tegelugnslyckan 11 och 17, se bilaga 1 

SAKEN 
Detaljplan för fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17, Båstad kommun. 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

Dok.Id 385495 
Postadress 
Box 81 
35 1 03 Växjö 

Besöksadress 
Kungsgatan 8 

Telefon 
0470-560 130 

Telefax 
0470-560 125 

E-post: mmd.vaxjo@dom.se 
www.vaxjotingsratt.domstol.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00-16:00 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

BAKGRUND 

DOM 
Sid2 

P 3064-16 

Kommunstyrelsen för Båstad kommun (kommunen) fattade den 8 juni 2016 i 

delegationsbeslut, § 130, att anta detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17. Sune 

Malmquist och Klas Nilsson (klagandena), som framfört synpunkter på detaljplanen 

under samrådet, har överklagat kommunens beslut till mark- och miljödomstolen. 

Länsstyrelsen i Skåne län har beslutat att inte överpröva planen. 

YRKANDEN M.M. 

Klagandena yrkar att mark- och miljödomstolen ska upphäva detaljplanen för 

Tegelugnslyckan 11 och 17. 

Till grund för sin talan anför klagandena väsentligen följande. 

Planbesked 

Mot bakgrund av uttalanden som gjordes i samband med kommunstyrelsens 

planbesked så antog de boende i området att planen skulle utformas med hänsyn till 

omgivande bebyggelse avseende material, storlek och form, samt att utredningar 

skulle göras avseende bland annat dagvatten. Så har inte skett, varför planförslaget 

saknar stöd i planbeskedet. 

Planen saknar stöd i gällande översiktsplan för Båstads kommun och är till skada 

för riksintresset kulturmiljö 

I Översiktsplan 08 för Båstads kommun sägs det att bebyggelsen längs 

Köpmansgatan skall förstärkas för handelsändamål så att de båda centrumen i 

Båstad tydligare knyts samman. Det står också mycket tydligt att de obebyggda ime 

delarna av kvarteren mellan de båda gatorna Köpmansgatan och Agardhsgatan är 

viktiga för upplevelsen av den kulturhistoriska miljön som uttrycks i riksintresset 

för kulturmiljö. Den exploatering och den utformning av bebyggelsen som medges i 

planen utgör en betydande skada på detta riksintresse. I planbeskrivningen saknas 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 

redovisning och avvägning mellan riksintresset kulturmiljö och exploatörens 

intressen. Det går därför inte att förstå varför kommunen välj er att helt gå på 

exploatörens intressen. 

Planen saknar stöd i Bevarandeprogram 1997 för centrala Båstad och 

Områdesplan 08 för Båstad kommun 

Sid 3 
P 3064-16 

Bevarandeprogrammet rekommenderar att "kvarterets mitt bör i möjligaste mån 

lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader". Föreslagen exploatering 

kommer att innebära betydande skada på riksintresset kulturmiljö. Skadan består av 

att placering, skala och proportioner på nybebyggelsen avviker från den 

bebyggelsestruktur som riksintresset vill värna om samt att ursprunglig byggnad på 

fastigheten Tegelugnslyckan 17 rivs. Kvarterets öppna inre kärna går förlorad och 

blir kraftigt bebyggd. 

I länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, som inte omnämns överhuvudtaget i 

planbeskrivningen, är stora delar av Båstads tätort utpekade som särskilt värdefulla 

miljöer. Länsstyrelsens motiv för bevarande är " ... kustsamhälles utvecklingfi,ån 

medeltida stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 

1800-talets och 1900-talets rekreationsort ... ". Detta är i stort sett samma 

beskrivning som riksintresset kulturmiljö har. 

Den föreslagna tillkommande nybebyggelsen utgör ett helt nytt inslag i stadsbilden, 

gällande placering, skala och proportioner och som därför helt saknar förankring i 

den kulturhistoriskt värdefulla miljön i kvarteret Tegelugnslyckan i Båstad. Nu 

kommer man inte att kunna förstå denna kulturhistoria när hela kvarterets inre 

öppna delar exploateras. Inget blir kvar, inte kvarterets historiska utformning med 

öppna inre trädgårdar, inte heller fastigheternas senare användning. Av 

planbeskrivningen kan inte utläsas hur dessa nya ställningstaganden, som går helt 

tvärs emot alla tidigare ställningstaganden har kommit till. 

I en planbeskrivning skall föras ett resonemang om hur man kommit fram till den 

valda gestaltningen. Man skall enkelt kunna följa avvägningar genom analys -
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avsikt - gestaltning. Om man inte alltid delar dessa avvägningar så bör man i vart 

fall kunna förstå det resonemang som lett fram till förslagets utformning. Det kan 

man inte i denna planbeskrivning. 

Planen saknar avvägning mellan exploatörens enskilda intressen och klagandenas 

enskilda intressen 

Kommunen har valt att upphäva den detaljplan som varit gällande sedan 1988 till 

förmån för exploatörernas intressen. Den föreslagna exploateringen kommer att 

medföra olägenheter för klagandena i form av skuggning och insyn i deras 

trädgårdar. Deras trädgårdar och uteplatser kommer att ligga i skugga under flertalet 

av dygnets ljusa timmar. Det har inte gjorts några skuggstudier för att visa hur de 

höga byggnaderna direkt söder om klagandena kommer att påverka dem. Vissa 

smärre ändringar har gjorts av planen med anledning av deras synpunkter men 

olägenheterna är fortfarande betydande. Genom exploateringen ökar 

exploateringsgraden på de aktuella fastigheterna med över 100 procent. Det har inte 

gjorts någon avvägning mellan klagandenas och exploatörernas intressen. Enligt 

praxis måste sådana avvägningar redovisas noggrant i planhandlingarna, vilket inte 

har gjorts (Mark- och miljööverdomstolens dom från den 1 juni 2015 mål nr P 

1669-15). 

Planen saknar avvägning av det allmänna intresset och vårt enskilda intresse 

Enligt planbeskrivningen är motivet för planutformningen det allmänna intresset av 

att hushålla med mark och fö1iäta Båstads kommun i bebyggda centrumnära 

områden på redan ianspråktagen mark samt att tillgodose ett ökat behov av bostäder 

för kommunens bostadsförsörjning. Motiven stämmer dock inte bland annat på 

grund av att den aktuella bebyggelsen inte är av den typ som saknas i kommunen. 

Planen har omfattande brister i sin utformning och beskrivning 

Planen har bristande redovisning av dagvattenhanteringen. Denna har inte utretts 

och av beskrivningen framgår att det är exploatörens skyldighet att göra det senare. 

Det finns också tveksamheter om trafiksäkerheten på Köpmansgatan på grund av 

föreslagen utfart och mer trafik från och till ny bebyggelse inom planområdet. Detta 

329

329



VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
Sid 5 

P 3064-16 

har framförts av kringboende och Trafikverket men inte bemötts eller utretts på ett 

adekvat sätt. Sophanteringsfrågan är inte heller tillfredställande utredd eller 

hanterad. Planbeskrivningen är slarvigt utförd och hänvisar till fastigheter som inte 

finns, t.ex. Tuvelyckan. 

Planen följer inte det nya dokumentet "Inriktningsdokument för Båstads 

utveckling" som kommunstyrelsen antog samma dag som denna detaljplan antogs 

och som för fram samma bedömning som finns i Riksintresse kulturmiljö, 

Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram, bevarandeprogrammet och i kommunens 

planbesked för fastigheten. Det är enbart exploatörens intresse av maximal 

havsutsikt samt att maximalt få bebygga sin mark som är av intresse. All 

intresseavvägning saknas i planen och den måste upphävas eftersom den orsakar 

betydande skada på de allmänna intressena. 

Den sektion som presenteras i planförslaget är felaktig, den visar inte rätt snitt och 

höjder på deras fastigheter. Planens avvägningar är genomgående inte tydligt 

redovisade eller motiverade. Exploatörens enskilda intressen sätts hela tiden framför 

allmänna intressen och nödvändiga utredningar för ett hållbart samhällsbyggande 

har inte gjorts, dagvattenutredning, kulturmiljöutredning etc. 

Kommunen har i yttrande anfört huvudsakligen följande. 

Stöd i planbeskedet 

Under arbetets gång tillkommer nya förutsättningar och kunskap som förändrar de 

initiala tankarna. Planen har prövats och godkänts politiskt genom beslut i samråd, 

granskning och antagande. Tillkommande bebyggelse inne i kvarteret bedöms inte 

synas från Agardhsgatan och Köpmansgatan. Planbeskedets direktiv om anpassning 

sker genom återställandet av Borgen samt genom utformningen av det nya huset 

utmed Köpmansgatan. 
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Stöd i gällande översiktsplan m.m. 

Sid 6 
P 3064-16 

I kommunens översiktsplan antagen 2008 ingår planområdet i område som utpekas 

som centrumbebyggelse med handel längs Köpmansgatan. Kommunen bedömer att 

planförslaget följer översiktsplanens intentioner. Vidare är bevarandeprogrammet 

för Centrala Båstad inte juridiskt bindande. Det beskriver att kvarterets mitt i 

möjligaste mån bör lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader. Dock har 

de inre delarna av kvarteret redan bebyggts med flera bostadshus med en mer 

modem utformning. De värden som bevarandeprogrammet hade för avsikt att 

skydda finns inte längre kvar. 

Syftet med riksintressen är att säkerställa en användning eller att bevara någonting, 

inte att hindra utveckling. Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med 

riksintresse kulturmiljö då Borgen återställs till ursprungligt utseende samt att 

tillkommande byggnad närmast Köpmansgatan utformas på ett sådant sätt att den 

smälter in i miljön och hjälper till att sluta gaturummet. Den ursprungliga 

byggnaden på Tegelugnslyckan 17 är idag så pass förvanskad att några 

kulturmiljövärden inte längre finns kvar. Länsstyrelsen har inte någon gång under 

planprocessen uttryckt sig negativt gällande påverkan på riksintresset. 

Avvägning mellan exploatörens intressen och klagandenas enskilda intressen 

Kommunen bedömer att olägenheter i form av skuggning och insyn för 

intilliggande fastigheter inte är stora. Skuggstudie har gjorts och redovisats för 

kommunstyrelsen i samband med antagande av detaljplanen. Sektioner finns i 

planbeskrivningen. Att höja exploateringsgraden i tätortens centrala kvarter ses som 

ett allmänt intresse i form av förtätning och hushållning med mark. 

Avvägning mellan allmänna intressen och klagandenas enskilda intressen 

Hushållning med mark är ett allmänt intresse som gäller för all kommunens 

samhällsutveckling. Området som klagandena hänvisar till är stationsnära och 

bebyggs därför med hög exploateringsgrad. Det är två separata detaljplaner med 

olika förutsättningar som tillgodoser olika behov och är därför inte jämförbara. Det 

finns idag få radhus i centrala Båstad. 
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Brister i planens utformning och planbesla·ivning 

Sid 7 
P 3064-16 

Samtal har förts med NSV A och Trafikverket under hela planprocessen angående 

de frågor de ska bevaka. Sophantering bedöms kunna hanteras inom gällande 

riktlinjer. 

Imiktningsdokument för Båstads tätort påbörjades 2015, flera år efter att 

planuppdrag givits för Tegelugnslyckan 11 och 17. Dokumentet är inte bindande. 

Klagandena anför vidare i huvudsak följande. 

Stöd i planbeskedet 

Varken i samrådshandlingarna eller i granskningshandlingarna finns något som 

antyder eller beskriver dessa "nya förutsättningar och ny kunskap" som föranleder 

politikerna att frångå de förutsättningar som gavs i planbeskedet. När kommunen 

väljer att frångå dessa förutsättningar vill de gärna få motiv och beskrivning om 

varför kommunen frångår tidigare ställningstaganden. Ställningstaganden som är så 

grundläggande och betydelsefulla för närboende samt för upplevelsen av det 

historiska Båstad i framtiden. 

En detaljplan som grundas på ett antagande om att tillkommande bebyggelse inte 

ska kunna ses från omgivande gator, gör inte den tillkommande bebyggelsen eller 

planen lämplig och utformas i enlighet med PBL 2 kap. 1-4 § §. Tillkommande 

bebyggelse kommer att kunna ses från omgivande gator och innebära påtagligt 

skada på riksintresset kulturmiljö samt möjligheterna att utnyttja tomterna under 

sommartid på grund av skuggning och insyn. 

Utformnings bestämmelserna för "nya huset" längs med Köpmansgatan samt 

återställande av "Borgen" uppväger inte de nackdelar som nybebyggelsen inne i 

kvarteret medför för fastighetsägare eller för de som anser att kulturhistoriska 

värden ska skyddas och bevaras. 
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Överklagandet av planen bygger på att Båstad kommun frångår tidigare 

ställningstaganden och förutsättningar som har gällt under mycket lång tid för 

planering i Båstads centrala delar för att, nu utan förklaring, tillfredsställa en 

exploatörs önskemål om hög exploatering, utan hänsyn till Båstads kommuns 

historia eller omgivning och grannar. 

Stöd i Bevarandeprogram för Centrala Båstad och områdesplan för Båstads 

kommun 

Sid 8 
P 3064-16 

Det har tillkommit två villor i kvarterens inre delar efter att gällande detaljplan vann 

laga kraft 1987. Båda villorna fanns när planbeskedet lämnades. En villa tillkom på 

2000-talet, den andra i mitten av 1990-talet. Dessa två villor kan inte vara motiv för 

kommunen att frångå tidigare ställningstaganden samt låta exploatera fastigheterna 

Tegelugnslyckan 11 och 17 med ett exploateringstal på mer än 1,0 när dessa 

nytillkomna villor har ett exploateringstal om 0,2. Under planprocessen har de 

påpekat att man kan exploatera och bygga nya villor i kvarterets inre, men täthet 

och exploatering ska följa Bevarandeprogram 1987 och senare politiska 

ställningstagande. 

Riksintresse kulturmiljö 

Kommunens uppfattning om vad riksintresse kulturmiljö är till för, och 

kännetecknas av, stämmer inte överens med Riksantikvarieämbetets eller Boverkets 

uppfattning och mål för riksintresse kulturmiljö. Bedömning av en påtaglig skada 

uppstår på riksintresse kulturmiljö redovisas inte i planbeskrivningen. I plan

beskrivningen uttrycks att planförslaget är förenligt med riksintresse kulturmiljö 

eftersom planområdet redan är ianspråktaget för bebyggelse. Utdrag från 

beskrivningen av Riksintresset Kulturmiljö för Båstad: "ett kustsamhälle som 

utvecklas till stads bildning och sedan övergått till att bli ett köpmans- och 

bondesamhälle. Viktigt är det medeltida gatunätet och bebyggelsens placering, 

skala och proportioner. " 
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Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, där delar av Båstad centrum är utpekade som 

särskilt värdefulla miljöer, omnämns överhuvudtaget inte i planbeskrivningen. 

Länsstyrelsens motiv för bevarande är " ... kustsamhälles utveckling från medeltida 

stad över 1700-1800-talens köpmans- och bondesamhälle till det sena 1800-talets 

och 1900-talets rekreationsort ... ". Detta är i stort sett samma beskrivning som 

riksintresset kulturmiljö har. En MKB borde ha upprättats, för att där kunna 

redovisa samt göra en objektiv bedömning om kulturvärden i Båstad tätort, påtagligt 

skadas av denna exploatering. Bedömningen borde ha gjorts av sakkunnig 

bebyggelseantikvarie, likt vid framtagandet av detaljplanen för hamnen i Båstad. 

En plan i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön, kan inte baseras på 

påståendet "att tillkommande bebyggelse inte kommer att synas från Köpmans gatan 

samt att ursprunglig bebyggelse är såförvanskad att några kulturvärden inte finns 

kvar". Den bebyggelse som kommer att kunna uppföras kommer synas från alla 

omgivande gator och kommer att påtagligt skada riksintresse kulturmiljö. Det är 

vidare märkligt att länsstyrelsen inte krävt någon redovisning av hur riksintresse 

kulturmiljö kommer att påverkas av denna plan. Den tillkommande nybebyggelsen i 

kvarterets inre utgör ett helt nytt inslag i stadsbilden. Planförslaget är ofullständigt 

då det saknar bedömning hur riksintresse kulturmiljö påverkas av förslagen till 

exploatering. 

Avvägning mellan exploatörens intressen och klagandenas enskilda intressen 

Båstad kommun har inte redovisat någon avvägning som tidigare hänvisats till i 

Mark- och miljööverdomstolens dom mål nr P 1669-15. Skuggstudien är direkt 

felaktig och visar inte hur skuggning från ny bebyggelse faller över fastigheterna. 

Skuggningen redovisas från en tänkt punkt över fastigheterna men visar inte hur 

eftermiddags- och kvällssolen påverkas på befintliga fastigheter. 

Avvägning mellan allmänna intressen och klagandenas enskilda intressen 

Att den påstådda bristen på radhus i centrala Båstad av ett så stort allmänt intresse 

att det totalt överväger riksintresse kulturmiljö är en avvägning som helt saknas i 

planen. 
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Enligt kommunens skuggstudie kommer det inte bli någon påtaglig skuggning från 

föreslagen nybyggnation på deras fastigheter. Kommunens skuggtider är felaktiga. 

Klaganden har anlitat en egen konsult och enligt honom är skuggstudien inte lika 

positiv som kommunen framställt. Det är uppenbart att deras fastigheter kommer att 

påverkas och lida betydande skada om bebyggelsen kommer tillstånd. 

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att utreda om påtaglig skada uppkommer på 

riksintresse kulturmiljö när en exploatör önskar en hög exploatering utan hänsyn till 

riksintresset. De anser det väsentligt att domstolens ledamöter besöker platsen för 

att själva kunna bilda sig en uppfattning om situationen. De yrkar därför att 

sammanträde hålls på plats. 

Kommunen anför vidare att de vidhåller sina bedömningar och ställningstaganden. 

Klagandena har efter sammanträdet ingivit ett förtydligande beträffande vilken 

karta de använt som underlag för den i målet ingivna solstudien. De har då anfört att 

det kan konstateras att båda de föreliggande skuggstudierna utförts med exakt 

samma höjdkurvor som underlag. 

Klagandenas studie har utförts på utdrag ur prirnärkarat från olika tidpunkter, men 

den omständigheten har inte på något sätt påverkat slutresultatet, då höjdkurvorna i 

båda fallen varit identiska och utförda i höjdsystern RH 00. 

Någon skillnad i studierna beroende på om grundkarta eller primärkarta använts har 

därmed inte kunnat påvisas. 
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Handläggningen av målet 

DOM 

Mark- och miljödomstolen har hållit sammanträde och syn på plats. 

Tillämpliga bestämmelser 

Sid 11 
P3064-16 

Enligt 13 kap. 17 §plan-och bygglagen (2010:900) ska mark- och miljödomstolen, 

om den finner att beslutet att anta en detaljplan strider mot någon rättsregel, 

upphäva beslutet i sin helhet, annars ska beslutet fastställas i sin helhet. 

Vid planläggningen ska enligt 2 kap. 1 § plan- och bygglagen både enskilda och 

allmänna intressen beaktas. 

Av praxis och förarbeten följer att plan- och bygglagen bygger på principen om 

decentralisering av beslutsfattandet och kommunal självbestämmanderätt i frågor 

som rör bl.a. riktlinjerna för markanvändningen inom kommunen. Det är således en 

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Det 

innebär att kommunen själv inom vida ramar avgör hur marken ska användas. Den 

statliga kontroll som besvärsprövningen i mark- och miljödomstolen utgör 

begränsas därför i huvudsak till huruvida kommunen gjort en rimlig avvägning 

mellan allmänna och enskilda intressen och om detaljplanen handlagts på ett 

formellt riktigt sätt. 

Övriga tillämpliga bestämmelser framgår nedan. 

Överensstämmer detaljplanen med andra planer och program? 

Klagandena har anfört att detaljplanen strider mot Översiktsplanen, 

Bevarandeprogram 1997 för centrala Båstad samt Områdesplan 08 för Båstad 

kommun. 
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Dessa planer och program är i och för sig inte juridiskt bindande vid detaljplane

processen men när det gäller bebyggelseutvecklingen är det enligt mark- och 

miljödomstolens bedömning främst den kommunala översiktsplanen som kan vara 

vägledande. Övriga planer bör ha inarbetats i översiktsplanen i relevanta delar. 

Enligt översiktsplanen ska den planerade markanvändningen på båda sidor av 

Köpmansgatan, mellan Kungsbergsvägen och Mariakyrkan, vara "Centrum, 

Handel". Översiktsplanen måste tolkas som att det är denna del av centrala Båstad 

där centrumverksarnheter och handel främst ska utvecklas. Enligt mark- och 

miljödomstolen utesluter detta inte bostäder. Mark- och miljödomstolen kan vidare 

konstatera att den centrala delen av det aktuella kvarteret redan är bebyggt med 

enstaka bostadshus. Mark- och miljödomstolen gör alltså bedömningen att 

detaljplanen inte står i strid med översiktsplanen och att det således av den 

anledningen inte finns skäl att upphäva planen. 

Allmänna och enskilda intressen 

Allmänna intressen 

I praxis har utarbetats riktlinjer för hur allmänna intressen som åberopas av en 

enskild person till grund för dennes talan ska bedömas (se bl.a. RÅ 1994 ref. 39 och 

MÖD 2013:47). Det föreligger inte några processuella hinder för att en enskild 

person som grund för sin talan utöver sina enskilda intressen även anför allmänna 

intressen. Det materiella innehållet i plan- och bygglagens regelsystem kan 

emellertid leda till att prövningen ändå i realiteten blir mycket begränsad. Vid en 

överprövning av kommunens beslut att anta en detaljplan bör beslutet upphävas 

endast om kommunen i sin bedömning har gjort en felaktig avvägning mellan 

motstående enskilda intressen eller motstående enskilda och allmänna intressen, 

eller i de fall då kommunen har förfarit felaktigt vid handläggningen av planärendet. 

Prövningen i ett ärende avseende en överklagad detaljplan avser därför i allt 

väsentligt frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare 

eller boende, det vill säga frågor som rör de klagandes enskilda intressen. 
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Vissa allmänna intressen, såsom miljökvalitetsnormer, riksintressen och boendes 

hälsa, bevakas i första hand av länsstyrelsen i sin funktion som regional 

planmyndighet under planprocessen och vid prövning eller beslut enligt 

bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen. När enskilda åberopar allmänna 

intressen, såväl frågor som omfattas av länsstyrelsens prövning enligt 11 kap. plan

och bygglagen som andra allmänna intressen, blir prövningen i samband med ett 

överklagande begränsad. Det som avgör överprövningens omfattning är 

utformningen av de bestämmelser som det överklagade beslutet grundas på. Om 

kommunens beslut ryms inom den handlings:frihet som de materiella 

bestämmelserna medger, kommer de avvägningar som en kommun gjort mellan 

olika samhällsintressen inte bli föremål för överprövning. I samband med ett 

överklagande som berör sådana allmänna intressen som bevakas enligt 11 kap. plan

och bygglagen kan i regel dock bara prövas om underlaget för länsstyrelsens 

prövning varit godtagbart, vad som tillförts i målet efter länsstyrelsens prövning 

samt om detaljplanen medför att planen för berörda inte blir acceptabel. 

En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas om ett genomförande av 

detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vid bedömningen av 

behovet av en MKB ska kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar tillämpas. Av den behovsbedömning som 

kommunen utfört framgår att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Har en rimlig avvägning skett mellan allmänna och enskilda intressen? 

Klagandena har anfört att vid avvägningen mellan allmänna intressen och deras 

enskilda intressen, så har de enskilda intressena åsidosatts. 

Klagandena har anfört att kommunen inte berört frågan om påverkan på 

riksintresset kulturmiljö och att det dessutom krävs en MKB, för att säkerställa att 

alla allmänna intressen tas tillvara. Mark- och miljödomstolen instämmer i 

kommunens bedömning att det inte behövs någon MKB då exploateringen av 
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plan- och bygglagen. 
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Motivet till att området pekats ut av Riksantikvarieämbetet som ett riksintresse 

enligt 3 kap miljöbalken (1998:808) är att centrala Båstad är en "Stadsmiljö med 

prägel av medeltid och 1900-talets rekreationsliv". Riksintresset kommer till 

uttryck genom "Delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. 

Småskalig bebyggelse som speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 

1800-talen samt villor och pensionat från 1900-talets rekreationsort." 

Riksintresset för kulturmiljö är ett sådant allmänt intresse som främst ska bevakas 

av kommunen och länsstyrelserna i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen i Skåne 

län uttryckte sig under samrådet, den 3 juni 2015, positivt kring bevarande- och 

varsamhetsbestämmelser för Borgen. Länsstyrelsen underrättades om granskning 

genom skrift från kommunen den 28 januari 2016 och har meddelat att de inte har 

något att erinra mot detaljplanen. Länsstyrelsen har vidare beslutat att inte 

överpröva detaljplanen enligt 11 kap. plan- och bygglagen. Det har i målet inte 

framkommit något som tyder på att det underlag som varit tillgängligt för 

länsstyrelsen inte varit godtagbart. Mark- och miljödomstolen bedömer att 

kommunens beslut faller inom den handlingsfrihet som tillkommer kommunen i 

planeringsfrågor. Det saknas således skäl att upphäva kommunens beslut med 

hänvisning till att den kulturhistoriskt riksintressanta miljön i Båstad påtagligt 

skulle skadas av den planerade bebyggelsen. 

Klagandena är främst emot den typ av hus som detaljplanen ger utrymme för. De 

har inget emot att området bebyggs men enligt klagandens mening behöver husen 

inte vara så höga. 

Som framgår ovan är utformningen av ny bebyggelse i första hand en kommunal 

angelägenhet. Av handlingarna i målet och vad som framkom vid domstolens syn 

på plats så kommer den planerade bebyggelsen att anpassas i höjd till den befintliga 

byggnaden utefter Köpmansgatan, Borgen, samt till terrängförhållandena på plats. 

339

339



VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
Sid 15 

P 3064-16 

Ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära vissa olägenheter för de 

närmast boende i form av ökad skuggpåverkan och ökad insyn. Mark- och 

miljödomstolen anser dock att skälig hänsyn tagits till berörda enskilda intressen 

vid avvägningen mot de allmänna intressena. 

Klagandena har vidare anmärkt på planen avseende hantering av 

dagvattenhantering, sophantering och trafiksäkerhet. Dessa frågor är alla sådana 

allmänna intressen som bevakas av olika offentliga organ. I likhet med prövningen 

av riksintresset för kulturmiljö är mark- och miljödomstolens prövning av dessa 

frågor begränsad till huruvida kommunen gjort en felaktig avvägning mellan olika 

samhällsintressen. I planprocessen har olika representanter för olika 

samhällsfunktioner yttrat sig och domstolen anser att lösningen av dessa frågor är 

något som även detta faller inom kommunens handlingsfrihet. Det har inte 

framkommit något skäl att upphäva planen med anledning av dessa frågor. 

Har en rimlig avvägning skett mellan olika enskilda intressen? 

När det är frågan om två enskilda intressen som ska vägas mot varandra måste en 

särskilt noggrann prövning göras. Det krävs även att de överväganden som ligger 

till grund för prövningen redovisas så att det framgår varför det ena intresset 

överväger det andra Gfr Mark- och miljööverdomstolens dom från den 1 juni 2015 i 

mål nr P 1669-15). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt en del handel. 

Planområdet är centralt beläget i Båstad. Kommunen har i översiktsplanen aviserat 

att området kring Köpmansgatan kommer att utvecklas. Den nu föreslagna 

bebyggelsen har på ett rimligt sätt anpassats till terrängförhållandena och 

omgivande bebyggelse. Av kommunens samrådsredogörelse och 

granskningsutlåtande framgår att kommunen bemött klagandenas synpunkter under 

detaljplaneprocessen och att ett antal påtagliga justeringar gjorts av planen för att 

bättre ta tillvara klagandenas intressen. 
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Kommunen har gjort en skuggstudie som redovisats för kommunstyrelsen i 

samband med antagande av planen. Klagandena har även de genomfö1i en 

skuggstudie som visar att fastigheterna skuggas mer än vad kommunens studie 

visar. 

Sid 16 
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Mark- och miljödomstolen kan konstatera att vissa olägenheter i form av ökad 

skuggpåverkan och ökad insyn är ofrånkomligt i samband med ny bebyggelse i en 

tätort. I förevarande detaljplan sluttar marken mot de klagandes fastigheter vilket 

innebär att skuggpåverkan och insynen förstärks av terrängförhållandena. Avståndet 

mellan befintlig och ny bebyggelse är dock inte att anse som anmärkningsvärt kort. 

Mark- och miljödomstolens bedömning är att skälig hänsyn tagits till berörda 

enskilda intressen i förhållande till andra enskilda intressen. 

Sammanfattande bedömning 

Mark- och miljödomstolens bedömning är att kommunen i planhandlingama på ett 

tillräckligt sätt redovisat motiven till den valda utformningen. Domstolen anser 

även att skälig hänsyn tagits till både intresset av att bygga ytterligare bostäder med 

en viss utformning och intresset av att bland annat begränsa insyn och 

skuggpåverkan på befintliga bostadsfastigheter öster om planområdet. Enligt mark

och miljödomstolens uppfattning har kommunen gjort en rimlig avvägning mellan 

olika motstående intressen i planområdets närhet. Den beslutade planen innebär inte 

heller att sådan betydande olägenhet uppkommer som avses i 2 kap. 9 § plan- och 

bygglagen. Det har inte heller framkommit något annat skäl till att upphäva 

detaljplanen. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i målet anser mark- och miljödomstolen att 

det saknas skäl att upphäva detaljplanen. Vad de klagande i övrigt har anfört 

föranleder ingen annan bedömning. 

Överklagandet ska därför avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 13 september 2017. 

--'cll\)\sA=~-------C~lTeV ~~ 
Lars Fransson 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marie Gerrevall, ordförande, och 

tekniska rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristen Anna 

Fridh. 
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KS§ 130 Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan förTegelugnslyckan 11 och 17- Beslut om 
antagande 

12 av 39 

Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnad inom kommunen har upprättat ett detaljplaneförslag för 
Tegelugnslyckan 11 och 17 även innefattande ett granskningsutlåtande över 
inkomna synpunkter på planförslaget. Samtliga synpunkter har bemötts. 
Trafikverket har i ett yttrande framfört att "Innan planen förs till antagande 
måste ett finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och 
Trafikverket. Av avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande, drift och 
underhåll klargöras. Åtgärderna skall finansieras av exploatören". Enligt 
kommunallagen, 2 Kap, ligger det utanför den kommunala kompetensen för 
Båstads kommun att åta sig ett finansieringsansvar för en exploatör med det 
innehåll Trafikverket begärt. 
Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-11. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2016-04-15. 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Jäv 

Beslut 

Protokollsanteckning 

Komplettering av granskningsutlåtande över detaljplan för Tegelugnslyckan 11 
och 17, tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden, daterad 2016-
05-09. 
Bilaga 1. Granskningsutlåtande, 2016-04-15. 
Bilaga 2. Planbeskrivning, antagandehandling, 2016-04-15. 
Bilaga 3. Plankarta med illustration, antagandehandling, 2016-04-15. 

1. Planförslaget för Tegelugnslyckan 11 och 17 godkänns för antagande i 
enlighet med upprättat granskningsutlåtande 2016-04-15, kompletterat med 
följande kommentar: Båstads kommun har inte rätt att ingå avtal med 
Trafikverket för åtgärder avseende ansvar för genomförande och finansiering 
som ankommer på enskild exploatör. 

Thomas Andersson anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Hans Ekwurtzel (MP) 
går in som tjänstgörande ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planförslaget för Tegelugnslyckan 11 och 17 godkänns för antagande i 
enlighet med upprättat granskningsutlåtande daterat 2016-04-15, 
kompletterat med följande kommentar: Båstads kommun har inte rätt att ingå 
avtal med Trafikverket för åtgärder avseende ansvar för genomförande och 
finansiering som ankommer på enskild exploatör. 

Följande protokollsanteckning tillförs protokollet på anhållan från 
Socialdemokraterna: "Den aktuella planen visar, i den del det handlar om 
exploatering och byggnation av fastighetens inre del, inte den omsorg som 
rimligen kan krävas av byggnation på en fastighet i Båstad tätorts centrala 

Justerandes signaturer Utdral(sbestyrkande 

J!;lt' 
'- ( ' 
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I i !,:,i BÅSTADS 
,-<~J KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-08 13 av 39 

delar. Vi vänder oss särskilt mot att nybyggnationen inte kommer att smälta in i 
omkringliggande bebyggelse. Viktiga värden för omkringboende och 
allmänheten borde kunna ha vägts samman med fastighetsägarens önskan på 
ett mer adekvat sätt". 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

t1i1 
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laga 2 

SVERIGES DOMSTOLAR 

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR - DOM I MÅL SOM HAR ÖVER
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Den som vill överklaga mark- och miljödom
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som mark
och miljödomstolen har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,

2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,

3. grunderna (skälen) för överklagandet,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen. 

www.domstol.se D
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Postadress 

BESLUT 1(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-08-23 Dnr 705-29410-2016 

Kontaktperson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Mariette Svensson 
010-224 15 61
mariette. svensson@lansstyrelsen.se

Kommunstyrelsen 
Båstads kommun 
269 80 Båstad 

D;;.,:·,1\;-,0 i(c1·r1fl!i\
1

' H ·i\"l 
, ...... Il '""\U, .. ) '''�-·/!IV, . I

· - 'i-:ommuns\yreltoo

Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) i Båstads kommun 

Länsstyrelsen i Skåne har mottagit kommunens bemötande av beslut om tillsyn 
enligt alkohollagen samt redogörelse för åtgärder av brister. 

Beslut 

Länsstyrelsen bedömer att Båstads kommun utifrån sin redogörelse kommer att 
vidta relevanta åtgärder som möjliggör att de kan komma tillrätta med påtalade 
brister. 

Utifrån kommunens redogörelse och inskickad tillsynsplan kommer Länsstyrelsen 
följa kommunens tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen genom 
löpande granskning samt med ett återbesök under 2018 för att följa kommunens 
arbete med redovisade åtgärder. Med de synpunkter och rekommendationer som 
beslutet innehåller avslutar Länsstyrelsen ärendet. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Ulrika J erre med alkohol- och 
tobakshandläggare Mariette Svensson som föredragande. 

Ulrika J erre 
Mariette Svensson 

Detta beslut har bekreftats digitalt och har däifor ingen namnunderskrift. 

Beslutsexpediering: 
Båstads kommun 
Folkhälsomyndigheten. 

Besöksadress Telefon Telefax 
Besluta\· rc<lo\'isade åtgärdcr(6789364) (O).<locx 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-
0 Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-

Bankgiro 
102-2847 

E-post 
skane@lansstyrelsen.se 

www 
www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 
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BESLUT 2(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-08-23 Dnr 705 -29410-2016 

Ärendet 
Bakgrund 
I beslut daterat den 24 januari 2017 har Länsstyrelsen uppmärksammat brister i 

kommunens tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, och 

begärde att kommunen skulle inkomma med redovisning av vilka åtgärder som 

vidtagits för att komma till rätta med bristerna. 

Länsstyrelsen riktade allvarlig kritik för följande brister: 

• Nämnden har inte vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister 

som framkommer i Länsstyrelsens beslut 2010-01-29 och 2013-06-03. 
Bristerna består bl a i undermålig dokumentation kring ägarförhållande, 

styrkande av kunskap, finansiering av verksamhet, kontroll av kök och 

matutbud. 

Länsstyrelsen riktar kritik för följande brister: 

• Kommunen har inte bedrivit tillsyn över serveringstillstånd och 

försäljningsställen för folköl i tillräcklig omfattning. 

• Kommunen beviljar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

utan att köket uppfyller lagens krav med avseende på utrustning och 

kapacitet (8 kap 15 §). 

• Kommunen beviljar ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten utan att 

grundläggande förutsättning i form av hyresavtal som styrker dispositionsrätt 

finns (8 kap 14 §). 

Länsstyrelsen har i övrigt uppmärksammat följande brister: 

• Kommunen har bristande rutiner för diarieföringen. 

• Kommunen har inte följt upp tillsynsplanen för 2015. 

• Tillsyn över serveringstillstånd och försäljningsställen för folköl har 

huvudsakligen förlagts till juli månad. 

• Tillstånds bevisen följer i vissa fall inte Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

gällande angivande av högsta antal personer som samtidigt får vistas i 

lokalerna. 

Länsstyrelsen bedömde att Båstads kommun i övrigt följde lagstiftningen i de delar 

som granskats . 

Kommunens redogörelse för åtgärder av brister 
En justering av avgiftssystemet kommer att ske under 2017 då detta inte har gjorts 

sedan 2008. Ett m ål med justeringen kommer att vara att finansiera en heltidstjänst 

för alkoholhandläggaren. Dock kommer denna tjänst inte kunna träda i kraft förrän 

2018 . Under 2017 kommer tillsynsinspektörer att användas mer systematiskt för att 

utföra den yttre tillsynen . 
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BESLUT 3(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-08-23 Dnr 705-29410-2016 

Under 2017 har även ett handläggarstöd köpts in i fonn av ett datasystem, AlkT. 

Tidigare har man använt sig av ett system som byggts upp på egen hand men som 

med tiden inte längre är effektivt eller ger den översikt som är nödvändig för den 

växande verksamheten. 

Med hänvisning till ovanstående har följande förbättringsåtgärder vidtagits resp. ska 

vidtas: 

• Ny rutin för vilka handlingar som ska finnas i den fysiska akten för varje 

serverings tillstånd ska tas fram. 

• Ny blankett för att redovisa finansieringen av ett serveringsställe ska tas fram 

för att tydligare redogöra hur finansieringen har skett. 

• Ett nytt avgiftssystem ska tas fram för att som mål finansiera en heltidstjänst 

för alkoholhandläggaren. 

• En samordning av tillsynen med inhyrda tillsynsinspektörer kommer att 

systematiseras under 2017 för att täcka upp den yttre tillsynen. 

• Dokumentationssystemet AlkT har köpts in. 

• Genom AlkT kommer den inre tillsynen förenklas och kunna utföras 

systematiskt. 

Information om Länsstyrelsens tillsynsuppdrag 
Kommunen framför i sin redogörelse att information och tydliga riktlinjer önskas 

avseende Länsstyrelsens uppdrag och vilka krav som ställs på kommunernas 

handläggning. Detta beskrivs nedan samt till beslutet bifogas de tillsynsprotokoll 

som Länsstyrelsen använder vid granskning av kommunernas tillståndsgivning och 

tillsynsverksamhet. 

Länsstyrelsen har enligt 9 kap. 1 § alkohollagen tillsyn inom länet, och ska också 

biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. 

Det finns ett flertal regler för servering och försäljning av alkohol. Det är 

kommunerna som ansvarar för att lagar och regler följs i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

I tillsynen av kommunernas verksamhet ska staten kontrollera rättssäkerheten och 

lagenligheten i enskilda ärenden och i verksamheter. Länsstyrelsens tillsyn av 

kommunens handläggning av enskilda ärenden ska ha som utgångspunkt att 

kontrollera att de i alkohollagen angivna kraven och förutsättningarna till alla delar 

är väl utredda och kontrollerade. Länsstyrelsen ska inte överpröva själva beslutet 

utan identifiera systemfel (Os 1995:50). 

Syftet med Länsstyrelsens granskning avseende tillståndsgivning är att följa 

kommunens handläggning gällande ansökningar om serveringstillstånd, det vill säga 
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BESLUT 4(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-08-23 Dnr 705-29410-2016 

beredning och utredning av en ansökan som leder fram till ett beslut. En del av den 

granskningen är att se hur kommunerna bedömer de kriterier som alkohollagen 

kräver ska vara uppfyllda för att ett tillstånd ska kunna beviljas. 

Syftet med granskningen avseende kommunernas tillsynsverksamhet är att följa 

kommunernas kontroll av att näringsidkarna följer lagstiftningen samt att de 

åtgärdsbeslut kommunerna fattar är enligt gällande lagstiftning. 

Länsstyrelsens tillsyn ska även innefatta kontroll av att förvaltningslagens ( 19 8 6: 2 2 3) 

bestämmelser har tillgodosetts, bland annat skyldigheten att kommunicera och god 

dokumentation (Os 1995: 50). En god dokumentation bör omfatta sådant som visar, 

anger och förklarar myndighetens ställningstaganden, detta för att göra det möjligt 

både för den enskilde och för andra oberoende granskare att följa och förstå ärendets 

gång (reg. prop. 1985/86:80; jmf JO beslut dnr 5206-2010). 

Länsstyrelsens råd och stöd handlar om en generell diskussion om hur regelverket 

ska tillämpas, det vill säga hänvisning sker till preciserad lagtext, förarbeten, 

föreskrifter och allmänna råd samt prejudicerande domar så att kommunen själv kan 

bilda sig en uppfattning och ta ställning i ärenden. 

Resultatet av Länsstyrelsens granskning vid tillsyn dokumenteras i ett beslut. I 

besluten gör Länsstyrelsen uttalanden som visar om den granskade kommunen har 

handlagt i enlighet med lagstiftning eller inte. Om det framkommer att kommunen 

inte följer lagstiftning uttalar Länsstyrelsen kritik mot kommunen. Länsstyrelsen kan 

inte ändra eller upphäva kommuners beslut. Länsstyrelsens beslut är inte rättsligt 

bindande (Os 1995:50). Länsstyrelsens beslut är framåtsyftande . 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen ser positivt på ambitionen som framkommer i kommunens 

redogörelse och bedömer att kommunen kommer vidta relevanta åtgärder för att 

kunna komma tillrätta med påpekade brister. 

Länsstyrelsen har dock synpunkter och rekommendationer gällande tillsynsplanen 

för 2017. Det uppges inte några politiska mål i planen för kommunens 

tillståndsprövning och tillsynsverksamhet. Tillsynsplanen informerar om 

kommunens tillsynsansvar samt uppger målsättningen för vilka aktiviteter som ska 

genomföras inom olika tillsynsformer . Ambitionsnivån angående tillsynsfrekvens för 

den yttre tillsynen uppges det att samtliga serveringsställena med stadigvarande 

serveringstillstånd kommer att besökas minst en gång per år. Verksamheter med 

nöjeskaraktär ska besökas vid minst tre tillfallen per år. Angående tillsynsfrekvens 

gällande tillfälliga serveringstillstånd uppges det att det enbart är de större 

arrangemangen som kommer besökas . Det framgår inte på vilka grunder nämnden 

anser att kommunen inte behöver genomföra tillsynsbesök på samtliga beviljade 
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BESLUT 5(5) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-08-23 Dnr 705-29410-2016 

tillfälliga serveringstillstånd. Tillsynsbesök på beviljade serveringstillstånd för slutna 

sällskap nämns inte i tillsynsplanen. Angående försäljning och servering av folköl ska 

samtliga ställen besökas vid minst ett tillfälle. Samordnad tillsyn med andra 

myndigheter nämns inte i planen. Vidare, uppges det ingen information om 

uppföljning av tillsynsplanen som ska redovisas till nämnden, vilket försvårar för 

nämnden att både kunna följa och svara för hur verksamheten uppfyller 

alkohollagens krav. 

Utifrån kommunens redogörelse och inskickad tillsynsplan kommer Länsstyrelsen 

följa kommunens tillståndsgivning och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen genom 

löpande granskning, vilket innebär granskning av beslut med tillhörande underlag 

som kommunen skickar in regelbundet till Länsstyrelsen, samt med ett återbesök 

under 2018 för att följa kommunens arbete med redovisade åtgärder. 

BILAGOR: 

Länsstyrelsens tillsynsmaterial: 

Aktgranskning - Serveringstillstånd 

Checklista för löpande granskning av serveringstillstånd 

Granskningsmall för tillsynsdokumentation 
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Länsstyrelserna 
Datum: 
Dnr: 

Al(TGRANSKNING - SERVERINGSTILLSTÅND 

Kommunens diarienummer 

Serveringsställe 

Sökande/Tillståndshavare; obs även företagsform och organisationsnummer 

Ankom den Komplett den 

1. Ansökan gällande (AL 8:10+8:2) 

Nytt tillstånd 
Förändrat tillstånd 

Förändringen avser: _______ _ 

Stadigvarande allmänhet D Ja 
Stadigvarande slutna sällskap D Ja 

Tillfälligt till allmänhet D Ja 
Tillfälligt till slutna sällskap D Ja 

Uteservering D Ja 
Catering D Ja 
Pausservering D Ja 
Provsmakning D Ja 
Gemensam serveringsyta D Ja 
Trafikservering D Ja 

Anmälan gällande (FOHI'v1FS 2014:8) 

Catering (8:4) 
Kryddning av snaps (8 :3) 
Provsmakning (8 :6+8:7) 

Beslut den 

kommun 
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2. Remissinstanser 

D Polisen (8:11) D Skatteverket (9:8) D Kronofogden (8:12) 
D Miljö- och hälsa (8: 15+8:l 7) D Räddningstjänsten (8:16) 

D Annan ............................................................ . 

3. Akten innehåller uppgifter angående 

Ja Nej Kommentar 
Sökande har lämnat följande: 
Registrerings bevis D D 8:12 

Uppgift om uppdrag som D D 8:12 
funktionär 
Ägarförhållanden D D 8:12 
Hyreskontrakt D D 8:14 
Arrendeavtal D D 8:14 
Köpeavtal el motsvarande D D 8:14 
Dispositionsrätt till uteservering D D 8:14 
Redovisning av finansiering D D 8:12 
Verksamhets beskrivning D D Delvis 8: 19 (avseende tider) 
Kökets utformning D D 8:15 
Ritning över serveringsstället D D 8:14 
Registrering/anmälan av D D 8:15 
livsmedelslokal 
Matutbud/matsedel D D 8:15 
Bedömning har gjmis av slutet D D 
sällskap* 
Av utredningen framkommer att: 
Finansiering är kontrollerad D D 8:12 
PBI identifierade D D 
Personer med betydande inflytande D D 8:11, 8:12 
är lämplighetsprövade 
Rätt personer har kunskaper i D D 8:12 
alkohollagen 
En bedömning gjorts av kökets D D 8:15 
lämplighet 
En bedömning gjorts av varierat D D 8:15 
matutbud 
Bedömning har gjorts av slutet D D 
sällskap* 

* Är medlemskretsen känd på förhand? Finns ett innehållsmässigt samband mellan deltagarna 
i sällskapet? Är omfattningen av det slutna sällskapet känd? Sker annonsering till andra än 
deltagarna/medlemmarna? 
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4. Beslutsförslag och beslut 

a) Är beslut fattat inom fyra månader från att ansökan är komplett med samtliga handlingar? 
5 § Alkoholförordningen 2010:1636 

D Ja 0Nej 

Om nej, finns beslut om förlängning 0Nej 

Har mottagningsbevis skickats till sökanden när ansökan är komplett? D Ja D Nej 
8 §Lagom tjänster på den inre marknaden (2009:1079) och 5 § Alkoholförordningen 
2010:1636 

b) Avviker beslutsförslaget från någon remissinstans yttrande? 

Om ja, i fråga om vad 

c) Avviker beslutet från handläggarens beslutsförslag? 
Kommentarer 

5. Kommunicering (17 § FL) och beslut 
Framgår det om ärendet har kommunicerats? 
Finns skriftligt beslut i akten? 
Enligt delegationsordning? 
Vid avslag, finns överklagandehänvisning? 
Vid delavslag, finns överklagandehänvisning? 
Finns uppgift om delgivningsdatum? 
Har beslutet överklagats? 
Är alla handlingar diarieförda? 

0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 

0Nej 

0Nej 

6. Tillståndsbeviset innehåller uppgifter om (9:7 och FOHMSFS 2014:6) 
Tillståndshavarens arg.nr, namn, adress, tfn D Ja D Nej 
Beslutsdatum, beslutsfattare och diarienr D Ja D Nej 
Giltighetstid D Ja D Nej 
Serveringsställets adress och restaurangnr D Ja D Nej 
Serveringslokal in-/utomhus D Ja D Nej 
Sittplatser D Ja D Nej 
Maxantal personer i lokalen D Ja D Nej 
Ritning med inritad serveringsyta, daterad D Ja D Nej 
Serveringstid D Ja D Nej 
Slag av alkoholdrycker D Ja D Nej 
Allmänhet/ slutet sällskap D Ja D Nej 
Villkor (i förekommande fall) D Ja D Nej 
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7. Finns uppgifter om kopia till (9:7) 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Annan ....................................... .. 

0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
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Länsstyref serna 

. 
CHECKLISTA FÖR LÖP ANDE GRANSKNING AV SERVERINGSTILLSTÅND 

penna mall används vid den löpande granskningen av inkommande tillståndsbeslut med 
utredning/(j änsteutlåtande 

1. Identifiering av ärendet 

Serveringsställe ............................................................................................. . 

Tillståndshavare ............................................................................................ . 

Beslutsdatum och diarienummer ......................................................................... . 

Ansökan avser: 
Stadigvarande servering till allmänheten O Ja ........................................ . 
Stadigvarnade servering till slutna sällskap D Ja .............................. : ..... : .... . 
Tillfällig servering till allmänheten D Ja ......................................... . 
Annat (tex. utökad serveringstid) ........................................................................ . 

Kommun: ........................................................................... . 

Handläggare: ....................................................................... .. 

Följande handlingar har bifogats: 
Tillstånds bevis 
Protokollsutdrag 
Underlag till beslut/tjänsteutlåtande 
Delegations beslut 
Övriga handlingar, vilka? 

2. Framgår det av beslut och/eller beslutsunderlaget följande och att 
handläggaren har beaktat detta. 
Vilken typ av tillstånd det är 
Polismyndighetens yttrande har inhämtats 
Har andra remissinstanser hörts, vilka? 

Avviker förslag till beslutet från remissyttrandet 
Bolaget/sökanden är kontrollerad, PBI identifierad 

Sökanden har kunskaper i AL 
Personens lämplighet är utredd 
enligtkap.8 §12 AL 
Serveringsutrymmet anges 
Kökets utformning och lämplighet 
Matutbudet anges och bedöms 
Lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt 
Serveringsstället är lämufört beläQ"en 

D Ja0Nej ............................. . 
0Ja0Nej ............................... . 
0Ja0Nej ............................... . 

0Ja0Nej .............................. . 
0Ja0Nej ............................... . 

D Ja0Nej .............................. .. 

D Ja0Nej ............................... . 
D Ja0Nej ........... · ................... .. 
0Ja0Nej ............................... . 
0Ja0Nej ............................... . 
0Ja0Nej .............................. .. n fo n1\_Tp.j 
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3. Beslut 
Avviker beslutet från handläggarens beslutsförslag? 

0Nej 

Anteckningar. 

4. Kommunicering (17 § FL) 
Har utredningen kommunicerats? 

5. Tillstånds bevis 
Tillståndshavarens org.m, namn, adress, t:fu 
Beslutsdatum, beslutsfattare och diarienr 
Giltighetstid (:fr.o.m./t.v.) 
Serveringsställets adress och restaurangnummer 
Serveringslokal in-/utomhus 
Sittplatser 
Maxantal personer i lokalen 
Är daterad ritning bifogad med serv.ytan inritad 
Serveringstid 
Slag av alkoholdrycker 
Allmänhet/ slutet sällskap 

· Villkor (i förekommande fall) 

QJa 

0Ja 
0Ja 
0Ja 
0Ja 
0Ja · 
0Ja 
0Ja 
0Ja 
0Ja 
0Ja 
0Ja 
0Ja 

6. Sammanfattning, orndörne och identifierade brister 

6. Ställningstagande 

D Inte ok. 

0Nej 

0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 
0Nej 

Återkoppling till handläggare med informations brev/samtal D Ja 

Återkoppling till handläggare i samband med verksamhetstillsyn D Ja 

0Nej 

0Nej 

2 
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Anteckningar 

.· ................................................................................................................... . 

Gransb.d: 

Datum 

2012-05-14 

359

359



Granskningmall för Tillsynsdokumentation Beslutade 2011-12-09 
Använd en granskningsmall per tillsynsområde. Denna mall kan användas för granskning av 
flera ärenden inom samma tillsynsområde. 

Granskningen gäller kommunens tillsyn av 
x antal serveringsställen 
x antal försäljningsställen av tobak 
x antal försäljningsställen av folköl 
x antal rökfria skolgårdar/miljöer. 

1. Vilken dokumentation finns? (löpande anteckningar/tjänsteanteckningar, akter) 

2. Finns det tillsynprotokoll/beslut? 

3. Hur förvaras akterna/dokumentationen? (pärmar, ärendena separerade eller samlade 
etc.) 

4. Protokollet/beslutet innehåller följande: 
Ange antal efter respektive svarsalternativ för att underlätta och få en direkt 
sammanställning av svaren. 

a) beskrivning av tillsynen 

D Ja, finns ................ . D Nej, finns inte ............................. . 

b) hur gjordes tillsynen; tidpunkt på dygnet 

D Anges ....................... D Anges inte ................................ . 

c) vem som gjorde tillsynen 

D Anges ....................... D Anges inte ................................... . 

d) vad som har granskats (överservering, åldersgräns, skyltning, märkning etc.) 
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D Anges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Anges inte ..................................... . 

e) bedömning av det granskade 

D Anges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D Anges inte .................................. . 

f) vilka brister har uppmärksammats 

D Anges .................. . D Anges inte .................................... . 

Vilka ............................................................................................ . 

g) har näringen har fått del av resultatet av tillsynen 

0Ja .......... . 0Nej ......... . D Framgår inte ........... . 

5. Är den samlade tillsynsdokumentationen tillräcklig för att 1st kan följa ärendet och få 
underlag för en bedömning om kommunens tillsyn? 

6. Hur följer kommunen upp sina egna beslut/ protokoll när de uppmärksammat brister i 
tillsynen? 

7. Användes något tillsynsmaterial förutom protokoll såsom checklistor, intervjufrågor 
etc? Är materialet ändamålsenligt? 
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~ 
Län sstyre lserna 

Synpunkter på vår tillsyn 
Denna enkät är ett led i utveckling av Länsstyrelsens tillsynsmetoder. 

Synpunkterna gäller tillsynen utifrån alkohollagen i Båstads kommun. 

Vilken befattning har du? Förtroendevald D ChefO Handläggare D 

Ringa in det värde som bäst stämmer med din åsikt: 
1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer delvis, 3 = Instämmer i huvudsak, 
4= Instämmer helt. 

1. Vid tillsynstillfället . . . 

• fick jag delge mina synpunkter 1 2 3 4 

• gavs utrymme för dialog 1 2 3 4 

• ställdes "rätt" frågor 1 2 3 4 

• framkom syftet med tillsynen 1 2 3 4 

• förklarades innebörden av gällande lagar och föreskrifter 1 2 3 4 

• följdes angiven tidsram 1 2 3 4 

2. I beslutsdokumentet 

• framgår det vilket beslut som fattats 1 2 3 4 

• framgår det tydligt vad som bedömts 1 2 3 4 

• framgår det på vilka grunder bedömningen vilar 1 2 3 4 

3. Beslutsdokumentet 

• kom i rimlig tid efter tillsynen 1 2 3 4 

4. Om även muntlig återföring av beslutet skett 

• tillsynens resultat tydliggjordes 1 2 3 4 

• väsentliga frågeställningar diskuterades 1 2 3 4 

• återföringen skedde i rimlig tid efter tillsynen 1 2 3 4 

5. Om muntlig återföring inte kommer att ske 

• en muntlig återföring hade förtydligat beslutet 1 2 3 4 
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6. Har tillsynsresultatet spridits till andra verksamheter/nämnder än de som granskats? 

JaD Nej D Om ja, till vilka: .......................................... . 

Motivera: 

7. Har det redan skett någon konkret förändring med anledning av tillsynen. 
JaD Nej D 

Beskriv vad: 

8. Vilka effekter kommer tillsynen att ha för verksamheten på sikt? 

9. Har du förslag på hur Länsstyrelsens tillsyn kan förbättras? 

10. Övriga synpunkter 
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BESLUT 1(1) 

Länsstyrelsen 
Skåne - 2017-08-14 Dnr 404- 2 15 5 5 -1 7 

BÅSTADS i<OMl\r1U \l 

Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering 
Tina Weberg 
010-224 16 55 

tina. weberg@lansstyrelsen.se 

Båstads kommun 
bastads.kommun@bastad.se 

Kommumtyrnl sen 

2017 -08- 1 4 
f 'nr.~ .$. . 9.~.l.J Co. / 
'" 4.0.l."4.~ .. 3 ... ~ .. .. .. 

Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan 
för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen överprövar inte kommunstyrelsens beslut, den 8 juni 2016 § 130, att 

anta detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun. 

Skäl till Länsstyrelsens beslut 

Den aktuella detaljplanen antogs den 8 juni 2016. Länsstyrelsen har dock inte tidigare 

fått del av meddelandet om att kommunen beslutat att anta detaljplanen varför 

prövningen görs nu. Handlingar skickades in till Länsstyrelsen den 10 augusti 2017. 

Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10 §plan-och bygglagen (SFS 2010:900) överpröva 

kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om beslutet kan antas 

innebära att 

• ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

• regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

• strandskydd enligt 7 kap . miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser eller 

• en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen har inte funnit sådana skäl att överpröva aktuell detaljplan. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Kajsa Palo med planhandläggare Tina W eberg 

som föredragande. Detta beslut har bekreftats di9italt och har dä,får in9en namnunderskrift. 

Kajsa Palo 

BesOksadress 

Kungsgatan 13 

Telefon 

010-224 10 00 

Tina Weberg 

Telefax Bankgiro E-post www 

010-224 1110 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 02 
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SOCIALBIDRAGSST ATISTIK 
BÅSTADS KOMMUN 

2009 2010 2011 201 2 2013 2014 2015 2016 2017 t<cmmuristyrelsen 

januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 

februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 

2017-08- 02 
~~~---~1;;,,~".;i s\ 
-~~.~'"?.x.:. ... }.Q.~~ 

april 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 

maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 

1juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 

juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406898 

augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 

september 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 

november 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 

december 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5 187 504 3 338 645 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 
I MALMÖ 2017-07-11 
Avdelning 1 Meddelad i Malmö 

Mål nr 
5208-17 
5257-17 

Sida 1 (3) 

KLAGANDE 
8/ ::, Lt\DS r<OMi\ii'. __ -~! 

1. Per Lindgren, 510728-0017 
2. Bo Peterson, 480104-1155 

Ombud: jur.kand. Kristina Stavne 
Advokatfirman DLA Piper 
Box 7315 
103 90 Stockholm 

MOTPART 
Båstads kommun 
269 80 Båstad 

ÖVERKLAGADE BESLUT 

f(om1,HJnctymh,~1 

Kommunfullmäktige i Båstads kommuns beslut den 19 april 2017, 
§ 65 (mål nr 5208-17) och § 66 (mål nr 5257-17) 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Dok.Id 382468 

Postadress 
Box 4522 
203 20 Malmö 

Besöksadress 
Kalendegatan 6 

Telefon 
040-35 35 00 

Telefax 
040-97 24 90 

E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se 
www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 

Expeditionstid 
måndag- fredag 
08 :00- 16:00 
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FÖRV ALTNINGSRÄ TTEN 
I MALMÖ 

DOM 
Sida2 

5208-17 m.fl. 

Avdelning 1 

BAKGRUND OCH YRKANDE 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslutade den 19 april 2017 att ex

ploateringsavtal för Båstad 109:368 och 109:370 avslås(§ 65) samt att de

taljplan för Båstad 109:368 och 109:370 avslås (§ 66). 

Per Lindgren och Bo Peterson överklagar besluten. 

Per Lindgren och Bo Peterson har i komplettering till överklagandet den 5 

juni 2017 sammanfattningsvis anfört följande. Besluten har inte tillkommit i 

laga ordning. En fullmäktigeledamot hade inför sammanträdet anmält att 

hon var jävig i frågan om exploateringsavtal och detaljplan och deltog inte i 

de aktuella ärendena. Fullmäktiges beslut att inte ta in en ersättare står i strid 

med kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. Vid kommunens be

redning av ärendena samt vid besluten har fel part angetts. Det har således 

inte varit klaii och tydligt vad kommunfullmäktige faktiskt röstade och be

slutade om. 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som anges i 10 

kap. kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets 

laglighet och inte dess lämplighet kan prövas, dels att prövningen endast 

omfattar om beslutet ska upphävas eller inte. I 10 kap. 8 § kommunallagen 

anges på vilka grunder ett kommunalt beslut kan upphävas. Prövningen av 

om ett sådant beslut ska upphävas får enligt 10 kap. 10 § kommunallagen 

grundas endast på de omständigheter som klaganden har hänvisat till innan 

tiden för överklagande gått ut. 

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett kommunalt beslut upphävas om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning, 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 
Sida 3 

5208-17 m.fl. 

Avdelning 1 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet har överslaidit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Av anslags bevis framgår att det justerade protokollet från kommunfullmäk

tiges sammanträde anslogs den 27 april 2017. Detta innebär att den sista 

dagen för klagandens angivande av omständigheter för upphävande av be

sluten varit den 18 maj 2017. De grunder som anförts i komplettering av 

överklagandet den 5 juni 2017 kan däimed inte prövas i målen (se 10 kap. 

10 § kommunallagen). Per Lindgren och Bo Peterson har således inte inom 

klagotiden åberopat någon omständighet som kan innebära att de överkla

gade besluten ska upphävas. Överklagandet ska däI-för avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lB) 

Bertil Idarsson 

Kristina Franzen har föredragit målen. 
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SVERIGES OMSTOLAR 
Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om föi-valtningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

www.domstol.se 
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SOCIALBIDRAGSST ATISTIK 

2009 2010 2011 201 2 

januari 427 659 542 067 470 610 576 004 

februari 450 409 663 576 589052 722 528 

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 

april 546 718 552 753 547 034 626 339 

maj 494 874 489 202 572 906 721 599 

juni 517 185 446 156 618 650 587 310 

juli 531 268 570 912 371 566 565 568 

augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 

september 420 935 497 873 509 263 437 103 

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 

november 578 095 426 934 506 550 628 898 

december 653 926 521 983 686 911 770 016 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 

2013 2014 2015 

721 850 643 902 727 966 

722 910 771 033 550 890 

775412 822 814 763 970 

755 775 789 828 734 099 

688 838 71 2 625 665 980 

578 411 590 040 684 843 

635 492 615 809 622 431 

461 451 597 61 1 506 806 

548 830 673 318 563 779 

568 878 711 603 462 053 

678 324 524 548 462 947 

760 219 927 499 584 373 
7 896 390 8 380 630 7 330 137 

2016 

478 947 

487 222 

438 334 

549 029 

581 009 

421 505 

341 026 

425 418 

273 206 

393 356 

332 473 

465 979 
5 187 504 

2017 

372 094 

474 398 

510 703 

609 170 

467 724 

497 658 

2 931 747 

BÅSTADS KOM IViUN 
Komrnunstyrsls~n 

2017 -07- 0 6 
~n';\.~>..~~~;>,~\ 
~~~.~ ;:-: ....... ~~ 
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Sida 1 av 1 

\<S 0001-6 9 J~Olt -905 

Till kommundirektör/kommunchef 

Hej, 

Då regeringen ser ett behov av att stärka totalförsvaret under 2017 beslutades i juni om en ändring i 
regleringsbrevet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att 60 miljoner 
kronor tilldelas kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar under 2017. Mer 
information i ärendet återfinns i bifogade filer. 

Vid eventuella frågor om ersättningen vänligen kontakta: 

Therese Wikström, tfn 010-240 54 14, eller Daniel Halmberg, 010 240 54 43. 

Med önskan om en härlig sommar! 

Varma hälsningar 
Therese Wikström 

Therese Wikström 
Samordnare kommuner och landsting 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Enheten för samverkan och planering 

651 81 Karlstad 
Växel: 0771-240 240 
Telefon: 010-240 54 14 
Mobil: 072-232 97 70 

E-post: therese.wikstrom@msb.se 
www.msb.se 

file :///C:/U sers/linwahl/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/595E02A2BAST AD-ADM... 2017-07-06 
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Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap Datum 

2017-07-03 
Diarienr 
2017-1561 

~ 
T""i 

' O'.l 
Vl 
~ 

Ert datum Er referens 

Samtliga kommuner 

Fördelning av medel för att stärka kommuners 
arbete med civilt försvar 

Regeringen gör en särskild satsning på civilt försvar 

Som framgår av regeringens proposition 2016/17:99 - Vårändringsbudget för 
2017- ser regeringen ett behov av att stärka totalförsvaret under 2017. Därför 
bör enligt propositionen anslag 2:4 Krisberedskap för 2017 ökas med 60 
miljoner honor i syfte att stärka kommuners och landstings arbete med civilt 
försvar. Den 22 juni beslutade regeringen om en ändring i reglerings brevet för 
MSB, som innebär att ytterligare 50 mnkr får lämnas som ersättning till 
kommunerna under 2017, utöver de d1ygt 265 mnkr som kommunerna redan 
tilldelats för uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LER). 

Fördelningen av de extra medlen för 2017 

MSB beslutade den 30 juni 2017 om fördelning och utbetalning av de extra 
medlen till kommunerna1• För fördelningen har samma fördelningsnycklar 
använts som vid fördelningen till kommunerna av de tidigare tillgängliga 
medlen2 • 

De extra medel som nu tillförs kommunerna för 2017 ska göra det möjligt att 
komma igång med arbetet som rör civilt försvar i syfte att stärka förmågan 
inför höjd beredskap. 

Nedan anges några prioriterade områden: 

Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll 

Deltagande i övningsverksamhet 

1 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med Civilt försvar 
2017 (MSB:s dnr 2017- 1561). 
2 Fördelningsnycklar enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap -
Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LER (MSB:s dnr 2012-5541). 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 oo 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

1 (3) 

Orgnr. 
202100-5984 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Stärkt säkerhetsskydd 

Datum 
2017-07-03 

Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet 

Diarienr 
2017-1561 

Länsstyrelsen, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet, har en 
viktig roll att stödja kommunerna i det kommande arbetet med civilt försvar. 
Vid frågor om hur medlen kan användas bör kommunerna därför i första hand 
ta kontakt med respektive länsstyrelse för stöd. 

MSB har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en exempellista över 
aktiviteter som medlen kan användas till utifrån de områden som anges ovan, 
denna åte1finns i bilaga 1. 

Utbetalning och uppföljning av medlen 

MSB kommer att använda samma uppgifter för utbetalningen av de extra 
medlen som för utbetalningen av de tidigare tillgängliga medlen för uppgifter i 
enlighet med LEH. Utbetalningen kommer att påbörjas omgående. 

För att länsstyrelserna och MSB ska kunna följa upp hur medlen för civilt 
försvar har använts kommer den årliga uppföljningen av åtgärder enligt LEH 
att kompletteras med ett antal frågeställningar inför redovisningen den 15 

febmari 2018. 

För ekonomihanteringen i ÖvTigt tillämpas de principer som anges i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, bilaga 3 Riktlinjer för 
uppföljning (MSB:s dnr 2012-5541). 

Vad gäller för 2018? 

För 2018 har MSB äskat medel för att stärka kommuner och landsting arbete 
med civilt försvar. Här avvaktar vi resultatet av den statliga budgetprocessen. 

2019 och framåt 

Regeringen har uppdragit åt MSB att föreslå hur arbetet med krisberedskap 
och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecldas inom 
kommuner och landsting, utifrån bestämmelserna i LEH. MSB ska också enligt 
uppdraget redovisa en bedömning av vilka kostnader för kommuner och 
landsting som förslagen medför och som bör ersättas av staten. Arbetet ska 
redovisas till regeringen den 15 december 2017. I arbetet kommer MSB bl.a. 
samverka med SKL, Socialstyrelsen, Försvarsmakten och länsstyrelserna. 

Regeringens ekonomiska satsning för 2017 och det särskilda uppdraget till 
MSB ger signal om att kommunernas och landstingens förberedelser för höjd 
beredskap enligt bestämmelserna i LEH återupptas och utvecldas. 
Utgångspunkten är det arbete som redan görs för att säkerställa en god 
krisberedskap. Det arbetet måste fortsätta att utvecldas samtidigt som 
perspektivet höjd beredskap beaktas. 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Datum 
2017-07-03 

Planerat stöd m.m. för arbetet under kommande år 

Diarienr 
2017-1561 

MSB ser en efterfrågan på utbildningar, vilken måste mötas inom en snar 
framtid, inte minst när det gäller säkerhetsskydd. MSB ser för närvarande över 
hur behoven kan mötas både på k01t och lång sikt. 

Den 11 maj 2017 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten och MSB att främja 
och utveclda en sammanhängande planering för totalförsvaret under den 
försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020. Inom ramen för det 
uppdraget kommer MSB att återkomma med information och vägledning om 
det arbete som kommer att behöva bedrivas under kommande år med bl.a. 
krigsplacering av personal, säkra kommunikationer och ledningsplatser. 

Under hösten kommer mer information om vilket stöd som finns att tillgå inom 
olika områden för 2017. 

Frågor om ersättningen 

Vid frågor om ersättningen vänligen kontakta: 

• Therese Wikström (tel nr 010 - 240 5414) eller 

• Daniel Halmberg (tel nr 010- 240 54 43). 

Med vänliga hälsningar 

Anna Psaroulis 

Tf. Ekonomi- och planeringsdirektör 

Bilagor 

Bilaga 1 - Exempellista på vad ersättningen kan användas till 

Bilaga 2 - Uppdrag till MSB avseende kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Sänd.lista: 

Samtliga kommuner 

För kännedom: 

Samtliga länsstyrelser 

SKL 

Socialstyrelsen 

Säkerhetspolisen 
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• .. 

Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Beslut 
Datum 

2017-06-30 

Eltdatum 

Diarienr 
2017-1561 

Er referens 

Samtliga kommuner och landsting 

Utbetalning till kommuner och landsting för 
att stärka arbetet med civilt försvar 2017 

Beslut 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar att för 2017 

utbetala 50 mnkr till kommunerna och 10 :mnkr till landstingen för att stärka 
arbetet med civilt försvar. Det belopp som betalas ut till vaije enskild kommun 
och landsting framgår av bilaga. 

Skäl för beslutet 
Den 22 juni 2017 fattade regeringen beslut om en ändring i MSB:s 
regleringsbrev för 2017 som innebär att kommuner och landsting från anslag 
2:4 Krisberedskap får tilldelas ytterligare 50 respektive 10 mnkr. De extra 
medel som tillförs för 2017 ska användas för att stärka kommuner och 
landstings förmåga inför höjd beredskap 

I detta ärende har chefsjuristen Key Hedstr·öm beslutat. Tf. ekonomi- och 
planeringsdirektören Anna Psaroulis har vatit föredragande. I den slutliga 
handlä gnmgen hai· också herese Wikström deltagit. 

Anna Psaroulis 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 oo 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org nr. 
202100-5984 
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MSB:s dnr 2017-1561 

Bilaga - Utbetalning av medel till kommuner och landsting för arbetet med civilt försvar 2017 

Landsting Belopp, kr 

Stockholm, Västra Götaland, Skåne 666 667 

Övriga landsting och Gotland 444444 

Totalt 10 000 000 

Kommun Belopp, kr Kommun Belopp, kr 

Upplands Väsby 191693 Ödeshög 79 458 

Vallentuna 159 364 Ydre 74625 

Österåker 189 953 Kinda 92 671 

Värmdö 186189 Boxholm 79 568 

Järfälla 280 540 Åtvidaberg 97 744 

Ekerö 143 706 Finspång 126 589 

Huddinge 440 896 Valdemarsvik 86 659 

Botkyrka 391808 Linköping 581436 

Salem 112 293 Norrköping 533 538 
Haninge 377 306 Söderköping 105 852 

Tyresö 201043 Motala 189 851 

Upplands-Bro 141811 Vadstena 85 317 
Nykvarn 94272 Mjölby 141674 

Täby 265 909 Aneby 83149 

Danderyd 158 980 Gnosjö 91917 

Sollentuna 270 674 Mullsjö 84962 

Stockholm 3 234 991 Habo 97 654 

Södertälje 403 324 Gislaved 149 737 

Nacka 417 087 Vaggeryd 103 645 

Sundbyberg 202 927 Jönköping 521 702 

Solna 291360 Nässjö 153 644 

Lidingö 200 316 Värnamo 162 627 

Vaxholm 97 756 Sävsjö 97101 

Norrtälje 236 898 Vetlanda 143 226 

Sigtuna 198 630 Eksjö 113 790 

Nynäshamn 144 713 Tranås 118 637 

Håbo 124 293 Uppvidinge 91605 

Älvkarleby 91422 Lessebo 89428 

Knivsta 114 354 Tingsryd 100 003 

Heby 103 968 Alvesta 121 711 

Tierp 124 313 Älmhult 112 302 

Uppsala 752 432 Markaryd 93 011 

Enköping 189 065 Växjö 388 388 

Östhammar 127 451 Ljungby 145 458 
Vingåker 90414 Högsby 81626 

Gnesta 95 544 Torsås 84488 

Nyköping 223 810 Mörbylånga 107 348 

Oxelösund 98 629 Hultsfred 106 448 
Flen 112 919 Mönsterås 102 920 

Katrineholm 162 092 Emmaboda 91139 

Eskilstuna 429 677 Kalmar 257 714 
Strängnäs 164 674 Nybro 123 052 

Trosa 100 160 Oskarshamn 142 541 
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MSB:s dnr 2017-1561 

Västervik 169 998 Tjörn 109 292 
Vimmerby 109 444 Orust 107 863 
Borgholm 95 745 Sotenäs 90 316 

Gotland 232 773 Munkedal 94088 
Olofström 102 984 Tanum 100 623 
Karlskrona 256 815 Dals-Ed 77 833 
Ronneby 148 948 Färgelanda 83 218 
Karlshamn 157 457 Ale 149 944 
Sölvesborg 114 686 Lerum 182 381 
Svalöv 104445 Vårgårda 96 807 
Staffanstorp 132 627 Bollebygd 90 423 

Burlöv 115 295 Grästorp 80 581 
Vellinge 166 560 Essunga 80 287 
Östra Göinge 105 863 Karlsborg 84 051 
Örkelljunga 92 915 Gullspång 79 376 

Bjuv 108180 Tranemo 98 207 

Kävlinge 152 806 Bengtsfors 92 863 

Lomma 133 462 Mellerud 91067 

Svedala 124 391 Lilla Edet 103 889 
Skurup 108 780 Mark 163 536 
Sjöbo 118 485 Svenljunga 95 014 

Hörby 108 416 Herrljunga 91541 
Höör 111062 Vara 109 886 

Tomelilla 102 731 Götene 102 571 

Bromölla 100 679 Tibro 96152 

Osby 102 204 Töreboda 91393 
Perstorp 85 288 Göteborg 1940 007 

Klippan 114 052 Mölndal 251584 
Åstorp 109129 Kungälv 189 941 

Båstad 106 468 Lysekil 106 341 
Malmö 1211950 Uddevalla 224 509 

Lund 472 929 Strömstad 102 000 
Landskrona 193 789 Vänersborg 177 325 
Helsingborg 536 985 Trollhättan 232 046 

Höganäs 139168 Alingsås 180 498 
Eslöv 159 635 Borås 447 714 
Ystad 149 650 Ulricehamn 133 462 
Trelleborg 191 758 Åmål 101191 
Kristianstad 370 022 Mariestad 134 417 
Simrishamn 120 648 Lidköping 178140 
Ängelholm 184 256 Skara 119175 
Hässleholm 214 329 Skövde 221508 
Hylte 95 814 Hjo 90 266 
Halmstad 414 697 Tidaholm 101179 

Laholm 135 724 Falköping 159 425 

Falkenberg 191623 Kil 98 277 

Varberg 244 024 Eda 88 746 
Kungsbacka 362 020 Torsby 99 351 

Härryda 171948 Storfors 75 705 
Partille 172 554 Hammarö 109 703 

Öckerö 101110 Munkfors 74809 
Stenungsund 139 074 Forshaga 97 261 
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MSB:s dnr 2017-1561 

Grums 90310 Sandviken 177 307 

Årjäng 92 915 Söderhamn 139 590 

Sunne 103 007 Bollnäs 142 317 

Karlstad 390 420 Hudiksvall 172 504 

Kristinehamn 135 744 Ånge 91567 

Filipstad 95 832 Timrå 116 302 

Hagfors 98 618 Härnösand 137 485 

Arvika 139 770 Sundsvall 414 077 

Säffle 109 435 Kramfors 118 308 

Lekeberg 86156 Sollefteå 121699 

Laxå 80546 Örnsköldsvik 226 838 

Hallsberg 109 481 Ragunda 79 690 

Degerfors 91899 Bräcke 82 826 

Hällefors 84 706 Krokom 107135 

Ljusnarsberg 78 500 Strömsund 98 303 

Örebro 554 695 Åre 96 204 

Kumla 126 030 Berg 84540 

Askersund 96 769 Härjedalen 93 619 

Karlskoga 152 823 Östersund 243 666 

Nora 94 973 Nordmaling 84689 

Lindesberg 133 046 Bjurholm 71071 

Skinnskatteberg 76 820 Vindeln 79 685 

Surahammar 93 209 Robertsfors 83 676 

Kungsör 88473 Norsjö 75 935 

Hallstahammar 110 046 Malå 72 952 

Norberg 80 797 Storuman 81099 

Västerås 556 992 Sorsele 71307 

Sala 128 997 Dorotea 71842 

Fagersta 103 066 Vännäs 89 238 

Köping 139 467 Vilhelmina 83 737 

Arboga 104 399 Åsele 72 296 

Vansbro 83 967 Umeå 485 591 

Malung-Sälen 93 302 Lycksele 99 404 

Gagnef 93 547 Skellefteå 274 293 

Leksand 109 068 Arvidsjaur 82 680 

Rättvik 95 529 Arjeplog 72 299 

Orsa 83 900 Jokkmokk 78 788 

Älvdalen 84418 Överkalix 73 761 

Smedjebacken 95 683 Kalix 111152 

Mora 122 959 Övertorneå 77126 

Falun 231848 Pajala 81731 

Borlänge 214146 Gällivare 116 197 

Säter 96199 Älvsbyn 87 777 

Hedemora 108 934 Luleå 287 404 

Avesta 131349 Piteå 185 909 

Ludvika 142 329 Boden 145 557 

Ockelbo 80974 Haparanda 92 641 

Hofors 91 768 Kiruna 131366 

Ovanåker 97 785 

Nordanstig 91614 

Ljusdal 119 431 

Gävle 418 336 
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e Regeringen 

Justitiedepartementet 

Kopia 
Regerings beslut 

2017-04-06 
Ju2016/08320/SSK 
Ju2017/03312/SSK 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 
651 81 Karlstad 

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid höjd beredskap 

Regeringens beslut 

11:10 

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen 

för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting, mot 

bakgrund av bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid 

höjd beredskap (LEH). 

Förslagen ska knyta an till det arbete inom krisberedskapen som redan pågår 

i kommuner och landsting och utgå från de krav som finns angivna i LEH 

och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (FEH). 

MSB ska redovisa en bedömning av vilka kostnader för kommuner och 

landsting som förslagen medför och som bör ersättas av staten i enlighet 

med 5 kap. 1 § LEH. Av redovisningen ska framgå vad som bedöms rymmas 

inom den ersättning som i nuläget utgår till kommuner och landsting från 

anslag 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6. 

MSB ska i arbetet överlägga med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 

syfte att uppnå samsyn kring uppgifter och ersättning. MSB ska även 

samråda med Socialstyrelsen avseende landstingen. Regeringskansliet 

(Tustitiedepartementet) ska fortlöpande informeras under uppdragets 

genomförande. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 
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MSB ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet Gustitiedepartementet) 

senast den 15 december 2017. 

Skälen för regeringens beslut 

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen (prop. 2014/15:109) angav 

regeringen att det utifrån det försämrade omvärldsläget finns behov av att 

stärka förmågan i totalförsvaret och återuppta planeringen för det civila 

försvaret. Enligt propositionen bör planeringsarbetet utgå från att förmågan 

att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande 

förmåga att hantera krigssituationer. Strukturer och processer som används 

inom krisberedskapen bör så långt möjligt även användas i planeringen för 

det civila försvaret. 

De bevakningsansvariga myndigheterna har av regeringen ålagts att 

återuppta planeringen för civilt försvar. Det finns ett behov av att även 

kommuner och landsting särskilt utvecklar sin kunskap om och möjlighet att 

utföra uppgifter som ankommer på dem. 

Bestämmelser om vad kommuner och landsting ska göra vid extraordinära 

händelser i fredstid och vid höjd beredskap finns i kapitel 2 och 3 i LEH 
samt i FEH. Med utgångspunkt i vad som framgår av dessa regelverk finns 

det behov av att närmare utveckla och förtydliga vilka uppgifter som 

kommuner och landsting bör utföra. 

Enligt 5 kap. 1 § LEH ska kommuner och landsting få ersättning av staten 

för kostnader för de förberedande uppgifter de utför. För detta får 

kommunerna för nänrarande en statlig ersättning om 310 miljoner kronor 

årligen från anslag 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6. För landstingen 

är motsvarande ersättning 10 miljoner kronor från samma anslag. 
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Mot denna bakgrund bedömer regeringen att MSB bör få i uppdrag att 

lämna förslag som förtydligar vilka uppgifter som kommuner och landsting 

bör utföra utifrån vad som framgår i LEH. 

På regeringens vägnar 

Anders Y geman 

Kopia till 

Statsråds beredningen/SAM 

J ustitiedepartementet/L4 

Försvarsdepartementet/MFI 

Socialdepartementet/PS 

Finansdepartementet/BA, K 

Socialstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Tomas Ahlberg 
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MSB:s dnr 2017-1561 

Bilaga 1 - Exempel på vad ersättningen kan användas till 

Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunernas ansvar och roll 

• Deltagande i eller genomförande av utbildningar kopplade till civilt försvar och 
totalförsvar, för berörda funktioner inom kommunen. 

Deltagande i övningsverksamhet 

• Deltagande i Försvarsmaktens, länsstyrelsens eller annan myndighets övningsverksamhet 
avseende totalförsvaret. 

Stärkt säkerhetsskydd 

• Deltagande i andras utbildningar eller genomförande av egna utbildningar i 
säkerhetsskydd. 

• Genomförande av säkerhetsanalys och arbete med planering och mtiner för 
säkerhetsskyddet (informationssäkerhet, säkerhetsprövning och tillträdesskydd) utifrån 
civilt försvar och totalförsvar. 

• Genomförande av skyddsåtgärder samt införskaffande av utrustning utifrån behov som 
påvisas i säkerhetsanalysen. ex. godkända säkerhetsskåp och fristående dator och skrivare 
för hantering av känsligt eller hemligt underlag för berörda funktioner inom kommunen. 

Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet 

• Genomförande av kontinuitetsplanering avseende kommunens samhällsviktiga 
verksamhet där perspektivet höjd beredskap beaktas. 

• Övriga analyser och planering för att stärka robusthet i kommunens samhällsviktiga 
verksamhet, exempelvis identifiera kritiska beroenden i samhällsviktig verksamhet där 
perspektivet höjd beredskap beaktas. 
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Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 

Beslut 
Datum 
2017-06-30 

Ett datum 

Diarienr 

2017-1561 

Er referens 

Samtliga kommuner och landsting 

Utbetalning till kommuner och landsting för 
att stärka arbetet med civilt försvar 2017 

Beslut 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar att för 2017 

utbetala 50 mnkr till kommunerna och 10 mnkr till landstingen för att stärka 
arbetet med civilt försvar. Det belopp som betalas ut till vaije enskild kommun 
och landsting framgår av bilaga. 

Skäl för beslutet 
Den 22 juni 2017 fattade regeringen beslut om en ändring i MSB:s 
regleringsbrev för 2017 som innebär att kommuner och landsting från anslag 
2:4 Krisberedskap får tilldelas ytterligare 50 respektive 10 mnkr. De extra 
medel som tillförs för 2017 ska användas för att stärka kommuner och 
landstings förmåga inför höjd beredskap 

I detta ärende har chefsjuristen Key Hedström beslutat. Tf. ekonomi- och 
planeringsdirektören Anna Psaroulis hai· varit föredragande. I den slutliga 
handlä gnfiigen hai· också herese Wikström deltagit. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Nona Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Anna Psaroulis 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 oo 

registrator@msb.se 
www.msb.se 
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Org nr. 
202100-5984 

383

383



                                        MSB:s dnr 2017-1561 

Bilaga 1 – Exempel på vad ersättningen kan användas till 

Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunernas ansvar och roll  

 Deltagande i eller genomförande av utbildningar kopplade till civilt försvar och 

totalförsvar, för berörda funktioner inom kommunen. 

Deltagande i övningsverksamhet 

 Deltagande i Försvarsmaktens, länsstyrelsens eller annan myndighets övningsverksamhet 

avseende totalförsvaret. 

Stärkt säkerhetsskydd 

 Deltagande i andras utbildningar eller genomförande av egna utbildningar i 

säkerhetsskydd.  

 Genomförande av säkerhetsanalys och arbete med planering och rutiner för 

säkerhetsskyddet (informationssäkerhet, säkerhetsprövning och tillträdesskydd) utifrån 

civilt försvar och totalförsvar. 

 Genomförande av skyddsåtgärder samt införskaffande av utrustning utifrån behov som 

påvisas i säkerhetsanalysen. ex. godkända säkerhetsskåp och fristående dator och skrivare 

för hantering av känsligt eller hemligt underlag för berörda funktioner inom kommunen. 

Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet 

 Genomförande av kontinuitetsplanering avseende kommunens samhällsviktiga 

verksamhet där perspektivet höjd beredskap beaktas. 

 Övriga analyser och planering för att stärka robusthet i kommunens samhällsviktiga 

verksamhet, exempelvis identifiera kritiska beroenden i samhällsviktig verksamhet där 

perspektivet höjd beredskap beaktas.  
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Regeringsbeslut 
 
 
2017-04-06 
Ju2016/08320/SSK 
Ju2017/03312/SSK  
  
 

II:10 

Justitiedepartementet 
 
  

 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 
651 81 Karlstad 

 

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

 
Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och vid höjd beredskap 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen 

för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting, mot 

bakgrund av bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid 

höjd beredskap (LEH).  

Förslagen ska knyta an till det arbete inom krisberedskapen som redan pågår 

i kommuner och landsting och utgå från de krav som finns angivna i LEH 

och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (FEH).  

 

MSB ska redovisa en bedömning av vilka kostnader för kommuner och 

landsting som förslagen medför och som bör ersättas av staten i enlighet 

med 5 kap. 1 § LEH. Av redovisningen ska framgå vad som bedöms rymmas 

inom den ersättning som i nuläget utgår till kommuner och landsting från 

anslag 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6.  

MSB ska i arbetet överlägga med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i 

syfte att uppnå samsyn kring uppgifter och ersättning. MSB ska även 

samråda med Socialstyrelsen avseende landstingen. Regeringskansliet 

(Justitiedepartementet) ska fortlöpande informeras under uppdragets 

genomförande.   
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MSB ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 

senast den 15 december 2017. 

Skälen för regeringens beslut 

I den försvarspolitiska inriktningspropositionen (prop. 2014/15:109) angav 

regeringen att det utifrån det försämrade omvärldsläget finns behov av att 

stärka förmågan i totalförsvaret och återuppta planeringen för det civila 

försvaret. Enligt propositionen bör planeringsarbetet utgå från att förmågan 

att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en grundläggande 

förmåga att hantera krigssituationer. Strukturer och processer som används 

inom krisberedskapen bör så långt möjligt även användas i planeringen för 

det civila försvaret. 

De bevakningsansvariga myndigheterna har av regeringen ålagts att 

återuppta planeringen för civilt försvar. Det finns ett behov av att även 

kommuner och landsting särskilt utvecklar sin kunskap om och möjlighet att 

utföra uppgifter som ankommer på dem. 

Bestämmelser om vad kommuner och landsting ska göra vid extraordinära 

händelser i fredstid och vid höjd beredskap finns i kapitel 2 och 3 i LEH 

samt i FEH. Med utgångspunkt i vad som framgår av dessa regelverk finns 

det behov av att närmare utveckla och förtydliga vilka uppgifter som 

kommuner och landsting bör utföra. 

Enligt 5 kap. 1 § LEH ska kommuner och landsting få ersättning av staten 

för kostnader för de förberedande uppgifter de utför. För detta får 

kommunerna för närvarande en statlig ersättning om 310 miljoner kronor 

årligen från anslag 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6. För landstingen 

är motsvarande ersättning 10 miljoner kronor från samma anslag.  
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Mot denna bakgrund bedömer regeringen att MSB bör få i uppdrag att 

lämna förslag som förtydligar vilka uppgifter som kommuner och landsting 

bör utföra utifrån vad som framgår i LEH. 

På regeringens vägnar 
 

 

 
Anders Ygeman 

 

 Tomas Ahlberg 
 

 

 

 

Kopia till 

 

Statsrådsberedningen/SAM  

Justitiedepartementet/L4 

Försvarsdepartementet/MFI  

Socialdepartementet/FS   

Finansdepartementet/BA, K 

Socialstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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  MSB:s dnr 2017-1561 

Bilaga - Utbetalning av medel till kommuner och landsting för arbetet med civilt försvar 2017  

Landsting Belopp, kr 

Stockholm, Västra Götaland, Skåne 666 667 

Övriga landsting och Gotland 444 444 

Totalt 10 000 000 

 

Kommun Belopp, kr 

Upplands Väsby                    191 693     

Vallentuna                    159 364     

Österåker                    189 953     

Värmdö                    186 189     

Järfälla                    280 540     

Ekerö                    143 706     

Huddinge                    440 896     

Botkyrka                    391 808     

Salem                    112 293     

Haninge                    377 306     

Tyresö                    201 043     

Upplands-Bro                    141 811     

Nykvarn                      94 272     

Täby                    265 909     

Danderyd                    158 980     

Sollentuna                    270 674     

Stockholm                  3 234 991     

Södertälje                    403 324     

Nacka                    417 087     

Sundbyberg                    202 927     

Solna                    291 360     

Lidingö                    200 316     

Vaxholm                      97 756     

Norrtälje                    236 898     

Sigtuna                    198 630     

Nynäshamn                    144 713     

Håbo                    124 293     

Älvkarleby                      91 422     

Knivsta                    114 354     

Heby                    103 968     

Tierp                    124 313     

Uppsala                    752 432     

Enköping                    189 065     

Östhammar                    127 451     

Vingåker                      90 414     

Gnesta                      95 544     

Nyköping                    223 810     

Oxelösund                      98 629     

Flen                    112 919     

Katrineholm                    162 092     

Eskilstuna                    429 677     
Strängnäs                    164 674     

Trosa                    100 160     

Kommun Belopp, kr 

Ödeshög                      79 458     

Ydre                      74 625     

Kinda                      92 671     

Boxholm                      79 568     

Åtvidaberg                      97 744     

Finspång                    126 589     

Valdemarsvik                      86 659     

Linköping                    581 436     

Norrköping                    533 538     

Söderköping                    105 852     

Motala                    189 851     

Vadstena                      85 317     

Mjölby                    141 674     

Aneby                      83 149     

Gnosjö                      91 917     

Mullsjö                      84 962     

Habo                      97 654     

Gislaved                    149 737     

Vaggeryd                    103 645     

Jönköping                    521 702     

Nässjö                    153 644     

Värnamo                    162 627     

Sävsjö                      97 101     

Vetlanda                    143 226     

Eksjö                    113 790     

Tranås                    118 637     

Uppvidinge                      91 605     

Lessebo                      89 428     

Tingsryd                    100 003     

Alvesta                    121 711     

Älmhult                    112 302     

Markaryd                      93 011     

Växjö                    388 388     

Ljungby                    145 458     

Högsby                      81 626     

Torsås                      84 488     

Mörbylånga                    107 348     

Hultsfred                    106 448     

Mönsterås                    102 920     

Emmaboda                      91 139     

Kalmar                    257 714     
Nybro                    123 052     

Oskarshamn                    142 541     
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Västervik                    169 998     

Vimmerby                    109 444     

Borgholm                      95 745     

Gotland                    232 773     

Olofström                    102 984     

Karlskrona                    256 815     

Ronneby                    148 948     

Karlshamn                    157 457     

Sölvesborg                    114 686     

Svalöv                    104 445     

Staffanstorp                    132 627     

Burlöv                    115 295     

Vellinge                    166 560     

Östra Göinge                    105 863     

Örkelljunga                      92 915     

Bjuv                    108 180     

Kävlinge                    152 806     

Lomma                    133 462     

Svedala                    124 391     

Skurup                    108 780     

Sjöbo                    118 485     

Hörby                    108 416     

Höör                    111 062     

Tomelilla                    102 731     

Bromölla                    100 679     

Osby                    102 204     

Perstorp                      85 288     

Klippan                    114 052     

Åstorp                    109 129     

Båstad                    106 468     

Malmö                  1 211 950     

Lund                    472 929     

Landskrona                    193 789     

Helsingborg                    536 985     

Höganäs                    139 168     

Eslöv                    159 635     

Ystad                    149 650     

Trelleborg                    191 758     

Kristianstad                    370 022     

Simrishamn                    120 648     

Ängelholm                    184 256     

Hässleholm                    214 329     

Hylte                      95 814     

Halmstad                    414 697     

Laholm                    135 724     

Falkenberg                    191 623     

Varberg                    244 024     

Kungsbacka                    362 020     

Härryda                    171 948     

Partille                    172 554     

Öckerö                    101 110     

Stenungsund                    139 074     

Tjörn                    109 292     

Orust                    107 863     

Sotenäs                      90 316     

Munkedal                      94 088     

Tanum                    100 623     

Dals-Ed                      77 833     

Färgelanda                      83 218     

Ale                    149 944     

Lerum                    182 381     

Vårgårda                      96 807     

Bollebygd                      90 423     

Grästorp                      80 581     

Essunga                      80 287     

Karlsborg                      84 051     

Gullspång                      79 376     

Tranemo                      98 207     

Bengtsfors                      92 863     

Mellerud                      91 067     

Lilla Edet                    103 889     

Mark                    163 536     

Svenljunga                      95 014     

Herrljunga                      91 541     

Vara                    109 886     

Götene                    102 571     

Tibro                      96 152     

Töreboda                      91 393     

Göteborg                  1 940 007     

Mölndal                    251 584     

Kungälv                    189 941     

Lysekil                    106 341     

Uddevalla                    224 509     

Strömstad                    102 000     

Vänersborg                    177 325     

Trollhättan                    232 046     

Alingsås                    180 498     

Borås                    447 714     

Ulricehamn                    133 462     

Åmål                    101 191     

Mariestad                    134 417     

Lidköping                    178 140     

Skara                    119 175     

Skövde                    221 508     

Hjo                      90 266     

Tidaholm                    101 179     

Falköping                    159 425     

Kil                      98 277     

Eda                      88 746     

Torsby                      99 351     

Storfors                      75 705     

Hammarö                    109 703     

Munkfors                      74 809     

Forshaga                      97 261     
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Grums                      90 310     

Årjäng                      92 915     

Sunne                    103 007     

Karlstad                    390 420     

Kristinehamn                    135 744     

Filipstad                      95 832     

Hagfors                      98 618     

Arvika                    139 770     

Säffle                    109 435     

Lekeberg                      86 156     

Laxå                      80 546     

Hallsberg                    109 481     

Degerfors                      91 899     

Hällefors                      84 706     

Ljusnarsberg                      78 500     

Örebro                    554 695     

Kumla                    126 030     

Askersund                      96 769     

Karlskoga                    152 823     

Nora                      94 973     

Lindesberg                    133 046     

Skinnskatteberg                      76 820     

Surahammar                      93 209     

Kungsör                      88 473     

Hallstahammar                    110 046     

Norberg                      80 797     

Västerås                    556 992     

Sala                    128 997     

Fagersta                    103 066     

Köping                    139 467     

Arboga                    104 399     

Vansbro                      83 967     

Malung-Sälen                      93 302     

Gagnef                      93 547     

Leksand                    109 068     

Rättvik                      95 529     

Orsa                      83 900     

Älvdalen                      84 418     

Smedjebacken                      95 683     

Mora                    122 959     

Falun                    231 848     

Borlänge                    214 146     

Säter                      96 199     

Hedemora                    108 934     

Avesta                    131 349     

Ludvika                    142 329     

Ockelbo                      80 974     

Hofors                      91 768     

Ovanåker                      97 785     

Nordanstig                      91 614     

Ljusdal                    119 431     

Gävle                    418 336     

Sandviken                    177 307     

Söderhamn                    139 590     

Bollnäs                    142 317     

Hudiksvall                    172 504     

Ånge                      91 567     

Timrå                    116 302     

Härnösand                    137 485     

Sundsvall                    414 077     

Kramfors                    118 308     

Sollefteå                    121 699     

Örnsköldsvik                    226 838     

Ragunda                      79 690     

Bräcke                      82 826     

Krokom                    107 135     

Strömsund                      98 303     

Åre                      96 204     

Berg                      84 540     

Härjedalen                      93 619     

Östersund                    243 666     

Nordmaling                      84 689     

Bjurholm                      71 071     

Vindeln                      79 685     

Robertsfors                      83 676     

Norsjö                      75 935     

Malå                      72 952     

Storuman                      81 099     

Sorsele                      71 307     

Dorotea                      71 842     

Vännäs                      89 238     

Vilhelmina                      83 737     

Åsele                      72 296     

Umeå                    485 591     

Lycksele                      99 404     

Skellefteå                    274 293     

Arvidsjaur                      82 680     

Arjeplog                      72 299     

Jokkmokk                      78 788     

Överkalix                      73 761     

Kalix                    111 152     

Övertorneå                      77 126     

Pajala                      81 731     

Gällivare                    116 197     

Älvsbyn                      87 777     

Luleå                    287 404     

Piteå                    185 909     

Boden                    145 557     

Haparanda                      92 641     

Kiruna                    131 366     
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• A 

Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap Datum 

2017-07-03 

Ett datum 

Samtliga kommuner 

Diarienr 
2017-1561 

Er referens 

Fördelning av medel för att stärka kommuners 
arbete med civilt försvar 

Regeringen gör en särskild satsning på civilt försvar 

Som framgår av regeringens proposition 2016/17:99 - Vårändringsbudget för 
2017 - ser regeringen ett behov av att stärka totalförsvaret under 2017. Därför 
bör enligt propositionen anslag 2:4 Krisberedskap för 2017 ökas med 60 

miljoner kronor i syfte att stärka kommuners och landstings arbete med civilt 
försvar. Den 22 juni beslutade regeringen om en ändring i regleringsbrevet för 
MSB, som innebär att ytterligare 50 mnkr får lämnas som ersättning till 
kommunerna under 2017, utöver de drygt 265 mnkr som kommunerna redan 
tilldelats för uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LEH). 

Fördelningen av de extra medlen för 2017 

MSB beslutade den 30 juni 2017 om fördelning och utbetalning av de extra 
medlen till kommunerna 1. För fördelningen har samma fördelningsnycklar 
använts som vid fördelningen till kommunerna av de tidigare tillgängliga 
medlen2 • 

De extra medel som nu tillförs kommunerna för 2017 ska göra det möjligt att 
komma igång med arbetet som rör civilt försvar i syfte att stärka förmågan 
inför höjd beredskap. 

Nedan anges några prioriterade områden: 

Ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll 

Deltagande i övningsverksamhet 

1 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med Civilt försvar 
2017 (MSB:s dnr 2017- 1561). 
2 Fördelningsnycklar enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap -
Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH (MSB:s dnr 2012-5541). 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 oo 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org nr. 
202100-5984 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Stärkt säkerhetsskydd 

Datum 
2017-07-03 

Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet 

Diarienr 
2017-1561 

Länsstyrelsen, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet, har en 
viktig roll att stödja kommunerna i det kommande arbetet med civilt försvar. 
Vid frågor om hur medlen kan användas bör kommunerna därför i första hand 
ta kontakt med respektive länsstyrelse för stöd. 

MSB har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en exempellista över 
aktiviteter som medlen kan användas till utifrån de områden som anges ovan, 
denna återlinns i bilaga 1. 

Utbetalning och uppföljning av medlen 

MSB kommer att använda samma uppgifter för utbetalningen av de extra 
medlen som för utbetalningen av de tidigare tillgängliga medlen för uppgifter i 
enlighet med LEH. Utbetalningen kommer att påbörjas omgående. 

För att länsstyrelserna och MSB ska kunna följa upp hur medlen för civilt 
försvar har använts kommer den årliga uppföljningen av åtgärder enligt LEH 
att kompletteras med ett antal frågeställningar inför redovisningen den 15 

februari 2018. 

För ekonomihanteringen i övrigt tillämpas de principer som anges i 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, bilaga 3 Riktlin}er för 
uppföljning (MSB:s dnr 2012-5541). 

Vad gäller för 2018? 

För 2018 har MSB äskat medel för att stärka kommuner och landsting arbete 
med civilt försvar. Här avvaktar vi resultatet av den statliga budgetprocessen. 

2019 och framåt 

Regeringen har uppdragit åt MSB att föreslå hur arbetet med krisberedskap 
och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom 
kommuner och landsting, utifrån bestämmelserna i LEH. MSB ska också enligt 
uppdraget redovisa en bedömning av vilka kostnader för kommuner och 
landsting som förslagen medför och som bör ersättas av staten. Arbetet ska 
redovisas till regeringen den 15 december 2017. I arbetet kommer MSB bl.a. 
samverka med SKL, Socialstyrelsen, Försvarsmakten och länsstyrelserna. 

Regeringens ekonomiska satsning för 2017 och det särskilda uppdraget till 
MSB ger signal om att kommunernas och landstingens förberedelser för höjd 
beredskap enligt bestämmelserna i LEH återupptas och utvecklas. 
Utgångspunkten är det arbete som redan görs för att säkerställa en god 
krisberedskap. Det arbetet måste fortsätta att utvecklas samtidigt som 
perspektivet höjd beredskap beaktas. 

2 (3) 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Datum 
2017-07-03 

Planerat stöd m.m. för arbetet under kommande år 

Diarienr 
2017-1561 

MSB ser en efterfrågan på utbildningar, vilken måste mötas inom en snar 
framtid, inte minst när det gäller säkerhetsskydd. MSB ser för närvarande över 
hur behoven kan mötas både på kort och lång sikt. 

Den 11 maj 2017 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten och MSB att främja 
och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret under den 
försvarspolitiska inriktningsperioden till och med 2020. Inom ramen för det 
uppdraget kommer MSB att återkomma med information och vägledning om 
det arbete som kommer att behöva bedrivas under kommande år med bl.a. 
krigsplacering av personal, säkra kommunikationer och ledningsplatser. 

Under hösten kommer mer information om vilket stöd som finns att tillgå inom 
olika områden för 2017. 

Frågor om ersättningen 

Vid frågor om ersättningen vänligen kontakta: 

• Therese Wikström (tel nr 010 - 240 54 14) eller 

• Daniel Holmberg (tel nr 010- 240 54 43). 

Med vänliga hälsningar 

Anna Psaroulis 

Tf. Ekonomi- och planeringsdirektör 

Bilagor 

Bilaga 1- Exempellista på vad ersättningen kan användas till 

Bilaga 2 - Uppdrag till MSB avseende kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Sändlista: 

Samtliga kommuner 

För kännedom: 

Samtliga länsstyrelser 

SKL 

Socialstyrelsen 

Säkerhetspolisen 

3 (3) 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

PARTER 

Kärande 

DOM 
2017-07-04 
Meddelad i 
Helsingborg 

Natalia-Helena Folbrycht, 19830417-6988 
Tordmulevägen 2 
269 78 Torekov 

Ombud: Advokat Ingmar Grönvall 
Grönvall & Partners Advokatbyrå KB 
Trädgårdsgatan 9 
25224 Helsingborg 

Svarande 
Båstads Kommun, 212000-0944 
269 80 Båstad 

Ombud: Advokat Henrik Willquist 
Advokatfirman Glimstedt Helsingborg HB 
Box 1027 
25110 Helsingborg 

DOMSLUT 

1. Tingsrätten avslår Natalia Folbrychts talan. 

Mål nr 
T 1017-16 

2017-07-04 
u 1r..J~S. .. O.QQJ-K.Q.j:i.o1 'j 
"""' ............. ::-:)./?.~ .... .. 

2. Natalia Folbrycht ska till Båstads kommun betala 306 750 kr för 

rättegångskostnader, varav 289 750 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 

6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från denna dag till dess betalning 

sker. 

Dok.Id 699286 

Postadress 
Box 712 
251 07 Helsingborg 

Besöksadress 
Konsul Perssons 
plats 1 

Telefon 
042-19 97 00 

Telefax 
042-19 88 00 

E-post: helsingborgs.tingsratt@dom.se 
www.helsingborgstingsratt.domstol.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00- 16:00 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

OSTRIDIG BAKGRUND 

DOM 
2017-07-04 

T 1017-16 

Kommunstyrelsen i Båstad beslutade år 2002 att påbörja detaljplanarbete för området 

Torekov 98:50 m.fl. i södra Torekov. Beslutet fattades i enlighet med samrådsförslaget 

till fördjupad översiktsplan för staden. Mot bakgrund av den stora efterfrågan på 

bostäder i Torekov angavs som syfte med planen att möjliggöra bostadsutbyggnad i 

ortens södra del och att reglera allmänna och enskilda intressen inom planområdet. 

Planförslaget omfattade en utbyggnad av 95-120 nya tomter avsedda för bostäder. 

Genom köpekontrakt av den 13 januari 2010 köpte Natalia Folbrycht av Båstads 

kommun (fmisättningsvis Kommunen) den obebyggda fastigheten Båstad Varan 7:138 

(fortsättningsvis fastigheten) för en köpeskilling om 716 364 kr. Inför köpet tog 

Natalia Folbrycht del av Kommunens prospekt, i vilket uttrycket "byggklara tomter" 

användes. Hon tog också del av Kommunens tomterbjudande, i vilket angavs att sten, 

block och berg kunde förekomma inom tomterna i området. 

PARTERNAS STÅNDPUNKTER 

Begäran och inställning 

Natalia Folbrycht har begärt att Kommunen till henne ska betala 190 530 kr jämte 

ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 februari 2016 till dess betalning sker. 

Kommunen har motsatt sig Natalia Folbrychts begäran. Endast sättet att beräkna ränta 

har godtagits som skäligt i och för sig. 

Parterna har begärt ersättning för sina rättegångskostnader. 

Grunder 

Natalia Folbrycht har angett följande grunder till stöd för sin talan. 

I första hand görs det gällande att fastigheten avvikit från vad Kommunen får 

anses ha utfäst om att fastigheten varit anlagd och förberedd för 

2 
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HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

DOM 
2017-07-04 

T 1017-16 

bostadsbyggnation. Natalia Folbrycht har därför rätt till prisavdrag med 

145 530 kr och skadestånd med 45 000 kr. 

I andra hand har Kommunen genom fel och försummelse vid 

myndighetsutövning vållat Natalia Folbrycht skada med 190 530 kr. Felet har 

bestått i att fastigheten för att uppfylla avsett ändamål (bostadsbyggnation) 

krävt omfattande markarbete med utgrävning och utfyllnad av markmaterial. 

För det tredje görs det gällande att fastigheten avvikit från vad Natalia 

Folbrycht med fog kunnat förutsätta vid köpet, nämligen att fastigheten varit 

anlagd och förberedd för bostadsbyggnation, samt att Kommunen har varit 

försumlig vid försäljningen av fastigheten. Natalia Folbrycht har därför rätt till 

prisavdrag med 145 530 kr och skadestånd med 45 000 kr. 

Natalia Folbrycht har reklamerat omedelbart samband med att hon fått 

kännedom om felet i fastigheten. 

Natalia Folbrycht har vid huvudförhandlingen förklarat att det som hon tidigare anfört 

i målet angående deponin inte längre görs gällande som en grund till stöd för hennes 

talan. 

Kommunen har angett följande grunder till stöd för sitt bestridande. 

Kommunen har inte gjort någon utfästelse. I vart fall har inte Kommunen gjort 

någon utfästelse som Natalia Folbrycht har haft rätt att fästa tilltro till. 

Det har inte varit fråga om myndighetsutövning. I vart fall har Kommunen inte 

agerat försumligt. 

Fastigheten har inte avvikit från vad Natalia Folbrycht med fog kunnat 

förutsätta. 
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TINGSRÄTT 

DOM 
2017-07-04 

T 1017-16 

Natalia Folbrycht har inte reklamerat inom skälig tid. Natalia Folbrycht har 

heller inte begränsat sin skada. Hon hade kunnat låta köpet gå åter och få 

tillbaka köpeskillingen men hon valde att inte göra det. 

Utveckling av talan 

Natalia Folbrycht 

Fastigheteps skick 

Den 9 januari 2008 antog kommunstyrelsen i Båstad "Planbesk.rivning för Detaljplan 

Torekov 98:50 m.fl." Planbesk.rivningen vann laga kraft den 7 februari 2008. I 

planförslaget står bland annat att den nerlagda deponin som funnits i områdets 

nordöstra del skulle grävas ut för exploatering och att det område som behövde grävas 

ut kunde vara större än vad som identifierats vid genomförd undersökning. Inför 

försäljningen av fastigheterna utförde Kommunen markarbete för bebyggelse. 

När markentreprenadarbete på fastigheten påbörjades konstaterade Staffan Blomqvist 

på Gustaf Persson Eftr AB omgående att en omfattande utgrävning behövdes för att 

grunden för det planerade bostadshuset skulle kunna anläggas. Natalia Folbrycht lät 

Torsten Brodin på GeoSyd AB utföra en geoteknisk undersökning. Torsten Brodin 

upprättade en kontrollantrapport den 13 augusti 2012. Efter det att en provgrop gjorts 

med grävmaskin bedömde Torsten Brodin att grundläggning inte kunde ske på 

befintliga fyllnadslager utan risk för sättningar. I marken förekom för stora stenblock. 

Block är stenmaterial med en diameter över 20 cm. Markmaterialet överensstämde inte 

med AnläggningsAMA 98*. I efterhand har Natalia Folbrycht tillsammans med andra 

fastighetsägare utan framgång försökt få en förklaring till förekomsten av stenblock. 

Av Torsten Brodins kontrollantrapport framgår att stenblock med mera förekommer 

ner till 3,0 m djup. 

* AMA står för "Allmän Material- och Arbetsbeskrivning". 
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En platsgjutning av grundplatta är alltid förenad med kostnader. Mot bakgrund av vad 

som framkom vid den geotekniska undersökningen föregicks emellertid den aktuella 

bostadsbyggnationen av oväntade markarbeten innebärande utgrävning och anläggande 

av nytt grundmaterial. Under normala omständigheter krävs grävning till 40 cm djup 

för gjutning av grundplatta. I samråd med Torsten Brodin bestämdes att det skulle 

utföras utgrävning med minst 1,5 m samt b01ttransport av block och olämpliga massor. 

Utgrävningen blev 2,8 m djup. 

Fel i fastigheten 

Fastigheten har avvikit från vad Kommunen får anses ha utfäst. Vid försäljningen av 

de kommunala tomterna salufördes dessa i informationsbroschyrer som "Byggklara 

tomter hösten 2009, varav 23 st. är kommunens". Förekomsten av stenblock med mera 

i marken var inte förenlig med vad som i prospektet angavs om "byggklara tomter". 

Natalia Folbrycht hade vid tidpunkten för köpet inte informerats om att det funnits en 

deponi eller motsvarande på fastigheten. I köpekontraktet stod ingenting om 

förhållanden som köparen hade att beakta inför byggnation. Natalia Folbrycht utgick 

därför ifrån att markentreprenadarbete skulle behöva utföras endast i normal 

omfattning. I vart fall är det så att fastigheten avvikit från vad Natalia Folbrycht med 

fog kunnat förutsätta vid köpet. Dessutom har Kommunen agerat försumligt vid 

försäljningen av fastigheten. 

Natalia Folbrycht har på grund av felen rätt till såväl prisavdrag som skadestånd. 

Försumlighet och fel vid myndighetsutövning 

Det har varit fråga om myndighetsutövning från Kommunens sida. Felet har bestått i 

att fastigheten för att uppfylla avsett ändamål (bostadsbyggnation) krävt omfattande 

markarbete med utgrävning och utfyllnad av mark.material. Natalia Folbrycht har av 

dessa skäl rätt till skadestånd. 
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Natalia Folbrychts kostnader 

Kostnaderna för det oförutsedda markarbetet uppgick 145 530 kr, vilket är vad som 

angetts som prisavdrag i första- och tredjehandsgrunden. Kostnaden avser den 

grundförstärkning som utfördes av Gustaf Persson Eftr AB. 

De olämpliga markförhållandena medförde att det påbörjade mark- och 

entreprenadarbetet fick avbrytas. Fastighetsägarna förde härefter samtal med 

Kommunen, vilket gjorde att arbetet på fastigheten försenades. Markarbetet var 

planerat att påbörjas i juli 2012, men en framflyttning skedde till juni 2013. 

Sammantaget fördröjdes färdigställandet av byggnationen från maj 2013 till maj 2014. 

Även Natalia Folbrychts inflyttning blev alltså försenad. Med anledning av 

förseningarna drabbades Natalia Folbrycht av följande ekonomiska skador. 

29 000 kr avseende räntekostnader (lånet var på 723 744 kr och räntan var fyra 

procent). 

14 700 kr avseende statlig fastighetsskatt ( en procent av fastighetens 

taxeringsvärde för år 2012, vilket var 1 473 000 kr). Fastighetsskatten tas 

endast ut för obebyggda tomter. 

30 000 kr avseende kostnader för förlängda maskinhyror samt försening av 

Natalia Folbrychts planerade sommarvistelse i Torekov. Sistnämnda kostnad 

understeg inte 20 000 kr. 

15 000 kr avseende tidsspillan för en veckas semester. Natalia Folbrycht 

arbetade vid den aktuella tidpunkten i Prag. När hon fick besked om 

markförhållandena blev hon tvungen att vid två tillfällen flyga till Köpenhamn 

för att kunna infinna sig i Torekov. 

6 
399

399



HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

Medvållande 

DOM 
2017-07-04 

T 1017-16 

Natalia Folbrycht har inte medverkat till skadans uppkomst genom att avstå från att 

begära köpets återgång. En sådan skyldighet kan inte åläggas henne. Förutsättningen 

för hennes köp var att bebygga fastigheten i enlighet med Kommunens prospekt för 

byggnation av enbostadshus. När markarbetet påbörjades år 2012 uppgick redan de 

nedlagda kostnaderna till över 200 000 kr, avseende bland annat 70 000 kr för arkitekt, 

40 000 kr för bygglov, 100 000 kr för ritningar, 40 000 kr för byggfelsförsäkring och 

10 000 kr för utsättning av byggnad. 

Reklamation 

Omedelbart vid utförandet av markentreprenadarbetet kontaktade Natalia Folbrycht 

Kommunen och framställde, tillsammans med andra fastighetsköpare inom 

detaljplaneområdet, en reklamation till Kommunen. Reklamationen skedde genom e

post den 25 juli 2012. I samband därmed förekom omfattande brevväxling per e-post 

mellan parterna, varvid Natalia Folbrycht bland annat översände fotografier från det 

utförda markentreprenadarbetet. På begäran av flera fastighetsägare, däribland Natalia 

Folbrycht, skedde även ett sammanträffande med företrädare för Kommunen. Ingen 

uppgörelse kunde dock nås. Möten med kommunen skedde den 11 oktober 2012, den 

26 augusti 2013 och den 16 januari 2014. Vid dessa möten företräddes Natalia 

Folbrycht av ombud. 

Kommunen 

Fastighetens skick 

Kommunen sålde ett flertal olika fastigheter i Torekov, varav en såldes till Natalia 

Folbrycht. I området fanns tidigare en deponi som sträckte sig över vissa av 

fastigheterna som såldes. Deponin omfattade - i sin slutligt upptäckta utsträckning -

delar av Natalia Folbrychts fastighet. Ett fle1tal fastigheter som såldes i området 

omfattades dock inte av deponin. 
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I samband med exploateringen av området där Natalia Folbrychts fastighet ingår 

genomförde Kommunen en entreprenadupphandling enligt lagen om offentlig 

upphandling. Syftet med upphandlingen var att bereda marken för bostadsbebyggelse. 

Upphandlingen rörde ett flertal olika åtgärder som skulle vidtas i området. Ett av 

momenten var att transportera bort de förorenade massorna, men entreprenaden 

omfattade även utfyllnad av "hålet" med schaktmassor/fyllnadsmassor, utbyggnad av 

vatten och avlopp, anläggande av allmän platsmark, mark- och schaktarbeten samt 

sanering av deponin. PEAB AB tilldelades kontraktet. Arbetet reglerades av ett 

kontrakt med tillhörande handlingar såsom förfrågningsunderlag. I detta underlag 

fanns det anvisningar för bland annat utfyllnaden. Det avtalades även att PEAB AB:s 

arbete skulle uppfylla AnläggningsAMA 98, som är ett referensverk och en standard 

för hur anläggningsarbete ska genomföras. 

Efter de utförda schaktarbetena fylldes marken i exploateringsområdet upp med 

schakt- och sprängstensmassor från området, allt i enlighet med de krav och 

anvisningar som följde av AnläggningsAMA 98. PEAB AB genomförde kontinuerliga 

packnings- och egenkontroller under arbetets gång. Kommunen gjorde dessutom 

kontinuerliga platsbesök, dels i egen regi, dels genom sin anlitade kontrollant, 

teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB. Vid dessa platsbesök gjordes inga 

iakttagelser som tydde på att arbetena inte utfördes i enlighet med de krav som var 

tillämpliga på entreprenaden. 

Fastigheten uppnådde en "kvalitetsstämpel" genom att förhållandena på området 

uppfyllde kraven i AnläggningsAMA 98, vilket är den standard som fastighetens skick 

ska bedömas utifrån. Den upphandlade entreprenaden godkändes i sin helhet vid 

slutbesiktning i september 2009 med åtföljande efterbesiktning oktober 2009. 

Därefter bjöd Kommunen ut tomterna till försäljning. 

Påstådda fel i fastigheten 

Kommunen kan inte anses ha gjort någon utfästelse om att fastigheten varit anlagd och 

förberedd för bostadsbyggnation på det sätt som Natalia Folbrycht gör gällande. 
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Det bestrids att begreppet "byggklara tomter" i detta sammanhang hade innebörden att 

några förberedande schaktnings- och fyllnadsarbeten inför grundläggning inte var 

behövliga. Det ankommer på varje byggherre att genomföra de markarbeten som är 

nödvändiga för varje enskilt byggobjekt. Syftet med den aktuella informationen var i 

stället från kommunens sida att i ett tidigt skede göra klart för presumtiva köpare att de 

legala förutsättningarna, med bland annat en antagen lagakraftvunnen detaljplan med 

byggrätter samt förutsättningar för framdragning av vatten och avlopp, var för handen. 

Det är orimligt att begreppet "byggklar tomt" skulle ha den innebörd som Natalia 

Folbrycht gör gällande eftersom det inte i förväg går att veta vad som ska byggas på en 

tomt. I samband med att Kommunen skickade ut ett tomterbjudande till Natalia 

Folbrycht informerades hon skriftligen om följande beträffande de geotekniska 

förhållandena avseende de kommunala tomterna. "För kännedom kan sten, block och 

berg förekomma inom tomterna i området." Natalia Folbrycht besvarade skrivelsen 

den 11 november 2009 och meddelade att hon var intresserad av en av tomterna. Under 

alla förhållanden stod det vid tidpunkten för Natalia Folbrychts erhållande av 

tomterbjudandet klart för henne att det fanns risk för sten, block och berg på 

fastigheten och att schakt- och fyllnadsarbeten för den egenvalda byggnationen var 

nödvändiga. Det måste alltså åtminstone vid denna tidpunkt ha stått klart för Natalia 

Folbrycht att begreppet "byggklara tomter" inte hade den innebörd som hon nu påstår. 

Köpekontraktet för fastigheten undertecknades av parterna i nära anslutning till att 

dessa skriftliga upplysningar om de geotekniska förhållandena i området lämnades till 

Natalia Folbrycht. Hon hade således att förhålla sig till detta samt att agera därefter. 

Vidare såldes fastigheten i befintligt skick, vilket angavs i köpekontraktet. 

Med anledning av den geotekniska undersökningen av fastigheten som Natalia 

Folbrycht utförde lät Kommunen dessutom PEAB AB göra en bedömning avseende 

grundläggningen för bebyggelse på fastigheten. PEAB AB genomförde den 6 

december 2012 en noggrann geoteknisk undersökning, vid vilken det utfördes tre olika 

provgropsgrävningar och sticksonderingar på varierande djup. Därutöver utförde 

PEAB AB även ett bärighetstest genom slag i marken med en tung skopa. Jordprover 
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skickades därefter till Tyrens för analys. Jorden klassificerades utifrån 

AnläggningsAMA 98 och konstaterades vara av materialgrupp 2 med 

tjälfarlighetsklass 1. Provstickningen utvisade att det var en relativt hög fasthet. 

Markförhållandena var därför goda att bygga hus på. Av PEAB AB:s rapport framgår 

under rubriken "Slutsats" att markförhållandena på fastigheten uppfyllde kraven i 

AnläggningsAMA 98 och att de därmed var godkända för grundläggning av 

bostadshus. 

I syfte att få ett förtydligande och en kontroll av PEAB AB:s rapport och dess 

slutsatser uppdrog Kommunen åt Ramhöll Sverige AB att göra en bedömning 

avseende grundläggningen för bebyggelse på fastigheten. I utlåtandet anges bland 

annat att grundläggning av enfamiljshus normalt kan ske på befintlig fyllning och att 

viss urgrävning av uppstickande block eller större stenar kan krävas. Även i ett mail 

från Torsten Brodin på GeoSyd AB, daterat den 19 december 2012, står det att 

markförhållandena på fastigheten är av sådan beskaffenhet att det endast föreligger en 

risk för smärre sättningar och en eventuell sprickbildning av kosmetisk karaktär som 

relativt lätt torde kunna repareras. 

Parterna har olika uppfattning om förekomsten av stenblock på Natalia Folbrychts 

fastighet. Natalia Folbrycht påstår att dessa uppenbarade sig vid grävningsarbetet. 

Kommunen kontaktades inte i samband med grävningen på Natalia Folbrychts 

fastighet. Hon erbjöd alltså inte Kommunen möjlighet att på plats bilda sig en 

uppfattning, dokumentera eller fotografera förhållandena. Natalia Folbrycht har alltså 

förvägrat Kommunen bevismedel, vilket har betydelse vid bevisvärderingen. 

Fel och försummelse vid myndighetsutövning 

Det har inte i något avseende varit fråga om myndighetsutövning från Kommunens 

sida. Av det tidigare anförda följer också att varken något fel, försummelse eller 

vårdslöshet kan läggas Kommunen till last på sätt som gjorts gällande. 
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Under alla omständigheter skulle Natalia Folbrycht utföra visst grävningsarbete. 

Kommunen ska inte svara för dessa kostnader. Natalia Folbrycht har inte redovisat 

vilka kostnader som hänför sig till den första grävningen som alltså Natalia Folbrycht 

själv ska svara för. 

Av GeoSyd AB:s rapport framgår det att GeoSyd AB grävde en grop på ett ställe på 

Natalia Folbrychts fastighet och då fann att de första 1,7 m utgjordes av sprängsten och 

mullhaltig sand. Därefter följde 1 m med svart mullhaltig sand. GeoSyd AB:s slutsats 

var att grundsättning inte kunde ske på befintliga fyllnadslager utan risk för 

sättningsskador. Mot bakgrund av den slutsatsen begärde Natalia Folbrycht in en offert 

omfattande grävning till ett djup om 1 m. Offerten upprättades den 17 januari 2013 av 

Gustaf Persson Eftr AB. Natalia Folbrycht har angett att grävningsarbete skett till ett 

djup om 2,8 m. Kommunen ifrågasätter varför grävning i denna omfattning har skett. 

Vad gäller flygresorna samt uttaget av en veckas semester uppgående till ett 

sammanlagt belopp om 15 000 kr görs det gällande att Natalia Folbrycht inte har lidit 

någon skada. Natalia Folb1ycht har enbart presenterat kvitton på 1 900 kr avseende en 

flygresa till Stockholm. Datumen för påstådda flygresor stämmer inte överens med 

angiven tid för semester. Kommunen förnekar att Natalia Folbrycht rest till Sverige 

enbart för påstått ändamål. Intyget som undertecknats av Sofia Valentin kan heller inte 

godtas. 

Medvållande 

Av köpeavtalets villkor följde att Natalia Folbrycht var tvungen att bebygga 

fastigheten inom två år från köpet. I annat fall skulle köpet "gå tillbaka". Natalia 

Folbrycht utnyttjade inte denna möjlighet trots att förutsättningarna för detta var 

uppfyllda. Natalia Folbrycht har därmed medverkat till skadans uppkomst genom att 

inte överlåta fastigheten till Kommunen när hon upptäckte brister i markförhållandena. 
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Reklamation 

Under sommaren 2012 tog Natalia Folbrycht kontakt med kommunen och ifrågasatte 

bland annat varför hon inte fått information om deponin. Detta har enligt Kommunens 

uppfattning inte utgjort en reklamation avseende de fel som nu görs gällande. 

Kommunen fick så sent som den 20 maj 2014 en skrivelse från bland annat Natalia 

Folbrycht med meddelande om att reklamation gjordes gällande. Skrivelsen var 

daterad den 19 maj 2014. Oaktat föregående omnämnda e-postkorrespondens och 

muntliga kontakter mellan Natalia Folbrycht och företrädare för Kommunen är det 

Kommunens uppfattning att reklamation skett först genom ovan nämnd skrivelse, det 

vill säga den 19 maj 2014. Det gick alltså mer än ett år och nio månader från det att 

Natalia Folbrycht fick kännedom om de påstådda markförhållandena på fastigheten till 

det att hon reklamerade de påstådda felen till Kommunen. Natalia Folbrycht har 

därmed inte reklamerat inom skälig tid. 

UTREDNINGEN I MÅLET 

Tingsrätten har på begäran av Natalia Folbrycht hållit följande förhör: 

Partsförhör under sanningsförsäkran med Natalia Folbrycht, 

vittnesförhör per telefon med Torsten Brodin (civilingenjör och geotekniker), 

vittnesförhör med Anders Bengtsson (byggnadsingenjör), 

vittnesförhör med Dennis Sandell (arkitekt), 

vittnesförhör med Staffan Blomqvist (grävmaskinist), 

vittnesförhör med Charlotta Krafft (granne till Natalia Folbrycht), 

vittnesförhör med Waldemar Folbrycht (pappa till Natalia Folbrycht och 

egenföretagare) samt 

sakkunnigförhör med Henrik Johansen (egenföretagare). 

Tingsrätten har på begäran av Kommunen hållit följande förhör: 

Vittnesförhör med Ingemar Lundström ( civilingenjör och projektledare på 

Kommunen), 

vittnesförhör med Jim Bengtsson (ingenjör och geotekniker), 

sakkunnigförhör med Anders Dahlberg ( civilingenjör och geotekniker) samt 
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Det som de hörda personerna har berättat redovisas i domen endast i den utsträckning 

som det har betydelse för tingsrättens bedömning. 

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

Har fastigheten avvikit från vad Kommunen får anses ha utfäst? 

Med begreppet "får anses ha utfäst" i 4 kap. 19 § jordabalken avses både uttryckliga 

garanäer och det som i den juridiska litteraturen ibland kallas för enuntiationer. Det är 

i båda fallen fråga om en avtalad standard. Avvikelser från en sådan avtalad standard 

medför att köparen har rätt till såväl prisavdrag som skadestånd (se Grauers, 

Fastighetsköp, 18 u, s. 144 ff). 

Tingsrätten har först att pröva om Kommunen har gjort en relevant utfästelse. Om så är 

fallet har tingsrätten att pröva om fastigheten avvikit från den avtalade standarden. 

Natalia Folbrycht har gjort gällande att Kommunen genom att i informations

broschyren använda uttrycket "byggklara tomter" utfäst att markentreprenadarbete 

skulle behöva utföras endast i normal omfattning. 

För att en garanti ska vara uttrycklig måste det röra sig om otvetydiga uppgifter från 

säljarens sida (se a.a. s. 146). Som framgått av förhören med bland andra Lotta 

Edenhammar och Henrik Johansen lämnar begreppet "byggklar tomt" utrymme för 

olika tolkningar. Det har alltså inte varit fråga om en uttrycklig garanti. Frågan är då 

om Kommunen gjort en enuntiation av den innebörd som Natalia Folbrycht påstått. 

En enuntiation föreligger när säljaren lämnat preciserade uppgifter om fastigheten utan 

att uttryckligen ha garanterat något eller uttryckligen åtagit sig ansvar för att 
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uppgifterna är riktiga. Uppgiften ska vara så preciserad att den verkligen säger något 

om köpeobjektet. Därutöver krävs att köparen visar att uppgiften inverkat på köpet. 

Köparen bör kunna visa att de lämnade uppgifterna diskuterats mellan partema 

åtminstone något i detalj för att kravet på inverkan ska vara uppfyllt; ju mer ingående 

en fråga diskuterats, desto tydligare är det att frågan varit viktig för köparen. (Se a.a. s. 

147 ff.) 

Med hänsyn till att dels uttrycket "byggklar tomt" kan tolkas på olika sätt, dels det är 

ostridigt att Natalia Folbrycht inför köpet tog del av den skrivelse i tomterbjudandet 

där det angavs att sten, block och berg kunde förekomma inom tomtema i området, har 

någon enuntiation inte skett. Redan av detta skäl kan Natalia Folbrychts talan inte 

bifallas på den angivna grunden. 

Har det varit fråga om myndighetsutövning från Kommunens sida? 

Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ska en kommun ersätta skada som vållas genom fel 

eller försummelse vid myndighetsutövning. 

Myndighetsutövning i skadeståndslagens mening kan sägas vara sådana beslut och 

åtgärder från det allmännas sida vilka är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt 

över medborgarna. Ibland kan en myndighet ålägga medborgarna skyldigheter, till 

exempel genom att tvinga dem att handla på visst sätt. I andra fall har den enskilde 

anspråk på en förmån som bara det allmänna kan ge, det vill säga det allmänna intar en 

sorts monopolställning. Också beslut som är led i offentlig kontrollverksamhet, till 

exempel rörande byggnader, utgör myndighetsutövning. Det gemensamma i alla dessa 

fall är de enskildas beroendeställning i förhållande till myndigheten. Myndigheten 

bestämmer över rättigheter eller skyldigheter eller ingriper med faktiska åtgärder i 

enskildas förhållanden utan att dessa har rätt att motsätta sig den. (Se Bengtsson & 

Strömbäck, Skadeståndslagen (13 juni 2017, Zeteo), kommentaren till 3 kap. 2 §.) 

Det är visserligen så att såväl detaljplanering som bygglovsförfaranden innefattar 

kommunala beslut som utgör myndighetsutövning. De omständigheter som Natalia 

14 

407

407



HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

DOM 
2017-07-04 

T 1017-16 

Folbrycht angett till stöd för sin talan har avsett Kommunens marknadsföring och 

försäljningen av fastigheten. Kommunen har i dessa avseenden agerat som ett 

privaträttsligt subjekt och inte i egenskap av myndighet. Det har alltså inte varit fråga 

om myndighetsutövning, vilket medför att Natalia Folbrychts talan inte heller kan 

bifallas på denna grund. 

Har fastigheten avvikit från vad Natalia Folbrycht med fog kunnat förutsätta? 

Av 4 kap. 19 § jordabalken följer att en fastighet är felaktig, om den avviker från vad 

som köparen med hänsyn till omständigheterna får anses ha haft anledning räkna med 

vid köpet. Säljaren kan alltså bli ansvarig för det fall att det föreligger en bristfällighet 

beträffande något som inte har berörts vid köpet. Ett sådant ansvar blir aktuellt om 

bristfälligheten är sådan att köparen enligt sakens natur inte har haft anledning att 

räkna med den och inte heller b01i upptäcka den vid sin undersökning. I praktiken blir 

det fråga om en dold avvikelse från vad som objektivt sett kan anses typiskt och 

ordinärt för en fastighet av det aktuella slaget och byggnadsskicket. Vad som kan anses 

typiskt och ordinärt för en fastighet växlar från fall till fall. Av betydelse för 

bedömningen kan bli bland annat fastighetens ålder och allmänna skick men också den 

avtalade köpeskillingen. Om till exempel köpeskillingen är mycket låg, kan köparen ha 

anledning att räkna med att fastigheten kan vara sämre än normalt. Något krav på att 

avvikelsen ska vara väsentlig uppställs inte. Det ligger dock i sakens natur att 

avvikelsen måste vara klar och otvetydig för att ett felansvar ska kunna föreligga. (Se 

prop. 1989/90:77 s. 60 f.) 

Vad som är normal standard påverkas av en mängd faktorer, framförallt vilken typ av 

fastighet det är fråga om. När det gäller byggnader har Högsta Domstolen uttalat att det 

ligger nära till hands att knyta bedömningen avseende en bristfällighet i en byggnads 

konstruktion till byggnormen eller motsvarande riktlinjer och till vad som anses vara 

fackmannamässigt. Byggreglema kan ses som en objektiv måttstock på vad som är 

befogat att förvänta, även om varje avsteg inte behöver innebära att ett fel föreligger i 

det särskilda fallet (se NJA 2010 s. 286 och NJA 2016 s. 346). I förevarande fall rör 

det sig om en obebyggd fastighet, vilket innebär att det inte finns en byggnorm att 
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förhålla sig till. Genom utredningen i målet har emellertid framkommit att det finns 

andra normer som kan ge ledning i detta fall. 

Frågan som tingsrätten har att besvara är alltså om Natalia Folbrycht har visat att 

fastigheten avvikit från vad som kan anses vara normalt och fackmannamässigt och om 

den därigenom avvikit från vad Natalia Folbrycht med fog kunnat förutsätta vid köpet. 

Natalia Folbrycht har gjort gällande att felet bestått i att fastigheten för att kunna 

bebyggas krävt betydligt mer omfattande markarbeten än vad som är normalt. 

Till stöd för Natalia Folbrychts påstående i denna del ligger främst Torsten Brodins 

och Staffan Blomqvists uppgifter. 

Torsten Brodin har uppgett bland annat följande. Han kunde inte använda normala 

metoder - det vill säga borrning - vid den geotekniska undersökningen, eftersom han 

överallt fick borrstopp mot stenblock en halvmeter ner i marken. Det togs därför upp 

en provgrop som var cirka 5 m i diameter. Enligt AnläggningsAMA 98 får 

stenstorleken inte överstiga halva skikttjockleken. I detta fall var det alldeles för stora 

block i marken, han hade aldrig sett något liknande. När det är så mycket block kan 

man få hålrum och så stora block ger en väldigt ojämn elasticitet. Han vet inte om 

"block på block" är ett vedertaget begrepp, men om blocken har kontakt med varandra 

finns det risk för ojämna elastiska sättningar. Han kunde vid tiden för undersökningen 

inte tro att det var en kontrollerad uppfyllnad. Om uppfyllnaden var okontrollerad 

borde man ta bort den och göra om den från början. Senare framkom att det fanns viss 

dokumentation på uppfyllnaden. Det var dock så att det nedersta marklagret luktade 

sopor. Han anser att det är oetiskt att fylla upp med sådana massor där det ska byggas 

bostadshus, vilket gav honom en signal om att det var en mindre seriös entreprenör 

som utfört uppfyllnaden. Det är konstigt att kontrollanten inte slog larm eller hade 

synpunkter på att det var så stora block i det övre lagret. Han ifrågasätter hur pass 

kontrollerad uppfyllnaden var och anser att den bör betraktas som okontrollerad. Han 

föreslog att Natalia Folbrycht skulle ta bort 1 m av uppfyllnaden och ersätta den med 

16 

409

409



HELSINGBORGS 
TINGSRÄTT 

DOM 
2017-07-04 

T 1017-16 

fyllnadsgrus eller bergkross av normal karaktär, vilket skulle ge en helt annan säkerhet. 

Normalt sett kan man grundlägga direkt på marken som den är, men det var olämpligt i 

detta fall. I vart fall hade krävts ett utjämnande lager på en halvmeter för att jämna ut 

ytan. Eftersom han tyckte att det fanns suspekta omständigheter var det enligt honom 

befogat med en extra säkerhetsmarginal, även efter det att han fått veta att marken var 

kontrollerad. 

Staffan Blomqvist har uppgett bland annat följande. Natalia Folbrycht anlitade honom 

för att lägga grunden till hennes hus. Såvitt han minns informerade han Natalia 

Folbrycht om att han hade byggt ett hus hos en av hennes grannar och att han då hade 

varit tvungen att göra en markförstärkning. Han tror att han sa att hon borde anlita en 

geolog för att undersöka marken innan de började gräva. Torsten Brodin kunde inte 

använda sin sonderingsutrustning, varför Natalia Folbrycht och Torsten Brodin 

meddelade honom att det behövde göras en provgrop. De översta 20-30 cm i marken 

var fina massor. Under detta skikt började de hitta block. De såg att jorden silades ner 

mellan blocken; det var hålrum runt dem. De grävde ännu djupare och hittade större 

och större block; ett par av stenarna vägde 700-800 kg. Det var underskott på fint 

material. Provgropen var 2,5-3,0 m djup. När han klättrade ner i gropen upptäckte han 

hålrum där blocken hade legat. Man kunde sticka in armen hela vägen till axeln i 

hålrummen. Det var inget finmaterial i håligheterna. Han och Torsten Brodin tyckte att 

det var lite väl riskabelt att bygga på det materialet, för om material skulle börja sila 

ner så skulle det bli hålrum under huset. Han och Torsten Brodin diskuterade saken. 

Han sa till Torsten Brodin att han hade gjort en förstärkning på en grannfastighet och 

att det var därför han hade informerat Natalia Folbrycht om att det kunde behövas även 

på hennes fastighet. Han gjorde en förstärkning på 60 cm på grannfastigheten. Han och 

Torsten Brodin kom överens om att det borde göras en förstärkning på 1 m på Natalia 

Folbrychts fastighet, för att vara på säkra sidan. I 98 fall av 100 bygger han på orörda 

massor och då behöver man bara ta bort det översta organiska materialet. Han behöver 

aldrig annars gräva så djupt som 1 m. I detta fall skulle de egentligen, vid normala 

förhållanden, bara ha grävt 30 cm. När han sedan grävde inför grundläggningen var 

förhållandena som han misstänkte, nämligen att det var block på block med stora 
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lufthåligheter mellan. Han tog upp block som vägde 1 000-1 200 kg och som var 1,5-

1,6 m i diameter. De största var nästan 2 m i diameter och ganska många var 1-1,5 m. 

Han tog inga fotografier på de stora stenarna. Han tror att de körde sju vändor med bil 

och släp för att frakta bort block och stenar. Bilen och släpet tog totalt 34 ton last. Vid 

åtminstone en av dessa vändor var det så stora block att de bara kunde lägga 10-12 

block på bilen och lika många på släpet. Det fanns mindre material i marken också, 

men det saknades finmaterial. Enligt AnläggningsAMA 98 får vid användning av den 

aktuella materialtypen (materialtyp 1) och vid packning med tolvtonsvält 

lage1ijockleken uppgå till högst 1,5 m och kornstorleken vara högst två tredjedelar av 

lagertjockleken, det vill säga 1,0 m. Blocken var alltså i detta fall för stora. Enligt 

AnläggningsAMA 98 ska dessutom, i fall då vattenbegjutning inte utförs, antalet 

överfarter vara tio. PEAB har enligt packningsprotokollet bara kört sex gånger, vilket 

alltså är i strid med AnläggningsAMA 98. Vidare ska enligt AnläggningsAMA 98 

massorna vara mellangraderade eller månggraderade, vilket de inte var i detta fall. 

Mot Torsten Brodins och Staffan Blomqvists uppgifter står det som Jim Bengtsson och 

Anders Dahlberg berättat. 

J;m Bengtsson har uppgett bland annat följande. Om instruktionerna 

AnläggningsAMA 98, tabell CEil och CE/4, följs så uppstår inga problem vid 

husbyggnation. Man kan säga att PEAB:s egenkontroll och packningsprotokoll ger 

besked om att tabell CE/4 har följts. Han utförde en geoteknisk undersökning på 

fastigheten enligt Svenska Geotekniska Föreningens standard. Han grävde tre 

provgropar i en diagonal för att få ett ordentligt underlag. I provgroparna, som gick ner 

till 3,5 m djup, gjorde han sticksonderingar på olika djup i schaktväggarna och i 

schaktbotten för att få en bild av hur pass packat materialet var. Dessutom gjorde han 

bärighetstester genom slag med skopa, vilket är en metod som genom ljudet och 

eventuella deformationer ger besked om vad marken tål innan det blir sättningar. 

Marken bestod av materialtyp 2 enligt tabell CEil. Stenarna var upp till 50 cm eller 

något större. Det ger en enorm låsning mellan kornen. Det som Torsten Brodin angett i 

sin rapport om att det fanns "block på block", det vill säga att det låg block direkt på 
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varandra utan fyllnad mellan, stämmer inte - det förekom inte. Torsten Brodin 

använder sig inte av de sofistikerade mätmetoder som finns. Det aktuella 

markmaterialet kunde inte bli bättre att bygga på. Det var skarpkantade stenar som 

låste varandra. Det är den typen av material läggs till exempel under motorvägar. Vid 

kontrollen var bärigheten sådan att han hade kunnat tillåta byggnation av ett 

femvåningshus. Alla bilder som är ingivna i målet visar överensstämmelse med kraven 

i tabell CE/4. Ett block som är två meter i diameter väger över 20 ton; det går inte att 

lyfta det med en sådan grävskopa som syns på Staffan Blomqvists bild. Berg har en 

densitet på 2,65 ton per kubikmeter. Han anser inte att det är lönt att kommentera 

Staffan Blomqvists uppgift om att det fanns håligheter i marken i vilka det gick att 

sticka in armen. Det är möjligt att det, som Staffan Blomqvist påstått, förekom stenar 

som vägde upp till 1 200 kg, vilket är acceptabelt. Det är inget problem med stora 

stenar som ligger en halvmeter under grundnivån. Ovanpå detta måste man lägga en 

grusdyna på 30-40 cm. Om det sticker upp stenar måste man ta bort dem för att kunna 

gjuta en jämn platta. 

Det som de övriga hörda personerna har uppgett saknar enligt tingsrätten betydelse för 

felbedömningen. I den mån de har uttalat sig om relevanta förhållanden bygger 

nämligen deras uppgifter på bedömningar som andra har gjort och inte på egna 

iakttagelser och kunskaper. Deras uppgifter redovisas därför inte närmare i domen. 

Tingsrätten konstaterar att Torsten Brodin gjort sin inledande bedömning av 

markförhållandenas lämplighet för byggnation utifrån förutsättningen att marken inte 

var kontrollerad. Efter det att Torsten Brodin fått information om att marken var 

kontrollerad har han, i ett e-postmeddelande till Natalia Folbrycht den 19 december 

2012, nyanserat sin bedömning väsentligt och tonat ner riskerna. Torsten Brodin har i 

sitt förhör vidhållit uppfattningen att marken avvikit från vad som är normal standard. 

Det ska emellertid noteras att han har uttalat sig om risker och problem som kan uppstå 

när det är mycket block i marken, om blocken rör vid varandra. Vidare har Torsten 

Brodin uppgett att blocken varit alldeles för stora i förhållande till vad som föreskrivs i 

AnläggningsAMA 98. Han har emelle1iid inte i sitt förhör uppgett att blocken faktiskt 
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rörde vid varandra och att det saknades annat material mellan dem. Torsten Brodin har 

heller inte dokumenterat blockstorleken eller förklarat på vilket sätt denna avviker från 

föreskrifterna. Torsten Brodins uppgifter ger mot denna bakgrund endast ett begränsat 

stöd för Natalia Folbrychts påstående om fel. 

Även Staffan Blomqvist har uppgett att markförhållandena avvikit från 

AnläggningsAMA 98 eftersom det varit fråga om för stora stenblock, för lite 

finmaterial och för få överfarter vid packningen. Enligt Staffan Blomqvist var det stora 

hålrum mellan blocken. Inte heller Staffan Blomqvist har på något sätt dokumenterat 

storleken på blocken eller markförhållandena i övrigt. Det är oklart på vilket djup 

Staffan Blomqvist menar att han funnit de stora blocken och hålrummen. De 

föreskrifter i AnläggningsAMA 98 vilka Staffan Blomqvist hänvisat till när han 

uppgett att det skulle ske tio överfarter finns inte ingivna i målet. De föreskrifter som 

presenterats anger istället sex som minsta antal överfarter. Vidare kan Staffan 

Blomqvists uppgifter om blockens storlek ifrågasättas. Han har nämligen uppgett att de 

största blocken var två meter i diameter och vägde 1 200 kg. Som Jim Bengtsson 

påpekat måste ett stenblock som är två meter i diameter väga långt över 1 200 kg. 

Enligt Jim Bengtsson har det inte varit möjligt att lyfta så stora block med den 

grävmaskin som Staffan Blomqvist använt. Trots de redovisade svagheterna talar dock 

Staffan Blomqvists uppgifter i någon mån för att markförhållandena avvikit från 

normal standard. 

Jim Bengtsson har redovisat en annan uppfattning än Torsten Brodin och Staffan 

Blomqvist. Hans kontroll har noga dokumenterats i skrift. Jim Bengtsson har också på 

ett tydligt sätt förklarat vilka krav som AnläggningsAMA 98 ställer på 

fyllningsmaterial för bostadsbyggnation och varför han kunnat dra slutsatsen att 

fastigheten uppfyllt de aktuella kraven. Jim Bengtsson har visserligen baserat sina 

uppgifter på mer begränsade grävningar än vad Staffan Blomqvist gjort. Enligt såväl 

Jim Bengtsson själv som Anders Dahlberg har emellertid den förstnämndes kontroll 

följt branschstandard. Jim Bengtsson har förklarat sig vara helt säker på att 

markmaterialet varit lämpligt för bostadsbyggnation. 
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Tingsrätten anser att Jim Bengtssons uppgifter har ett högt bevisvärde. I avsaknad av 

dokumentation, till exempel i form av fotografier, som motsäger dessa uppgifter anser 

tingsrätten inte att Natalia Folbrycht har visat att markförhållandena varit sådana att 

det krävts betydligt mer omfattande markarbeten än vad som är normalt. Redan av 

denna anledning kan Natalia Folbrychts talan inte vinna bifall. Vid denna bedömning 

saknas anledning att ta ställning till om Kommunen agerat försumligt. 

Sammanfattningsvis ska alltså Natalia Folbrychts talan avslås. 

Rättegångskostnader 

Vid denna utgång ska Natalia Folbrycht ersätta Kommunen för dess 

rättegångskostnader. 

Kommunen har begärt ersättning för rättegångskostnader med 433 650 kr. Beloppet 

fördelar sig på följande poster: 

361 900 kr avseende 144,75 timmars arbete a 2 500 kr för Henrik Willquist, 

24 750 kr avseende 16,5 timmars arbete a 1 500 kr för kommunjuristen Carl

Magnus Billströms arbete, 

30 000 kr avseende 20 timmars arbete a 1 500 kr för kommunjuristen Elis Ax 

samt 

17 000 kr avseende utlägg (ersättning till vittnen). 

Av den begärda ersättningen har Natalia Folbrycht angett 155 750 kr som skäligt 

belopp, varav 104 000 kr avser Henrik Willquists arbete, 24 750 kr avser Carl-Magnus 

Billströms arbete, 10 000 kr avser Elin Ax arbete och 17 000 kr avser utlägg. 

Med beaktande av att målet inte har varit omfattande eller av särskilt komplicerad art, 

att Kommunen under processens gång har bytt ombud samt att tvisten rört 
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förhållandevis begränsade värden, uppgår skälig ersättning till 306 750 kr. På detta 

belopp ska enligt lag utgå ränta. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) 

Överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 25 juli 2017. Det kommer att 

prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge. 

Jonas Österlund Karoline Fridolf Albin Larsson 
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!l!l I SVERIGES DOMSTOLAR 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do
men. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da
gen för överklagande. Om det första överklagan
det återkallas eller förfaller kan inte heller an
slutningsöverklagandet prövas. 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings
rätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning
en att överklagandet prövas av högre rätt, el
ler 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan
den vill få till stånd, 

4. gmnderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga, 

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis: 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud
förhandling i hovrätten. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans /hennes ombud. 

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan av 
domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad del
givning kan komma att användas med er i må
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

www.domstol.se 
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Regionfullmäktige 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 2017-06-20 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns ty riz1sen 
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SKANE 

1 (2) 

Dnr .. '6.'2 ... Q9.{:Jf .r.JJ.:j 20 I f 

§ 60 Sammanträdesplanering för 2018 
Diarienummer 1701676 

...................................... ..... ..... , - 90d 

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag 
1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 

regionfullmäktige 2018 i enlighet med förslag från 
regionfullmäktiges presidium: 

27 februari 
3 april 

19 juni 
25 september 
22 oktober 
27 november 
10-11 december 

Sammanfattning 
Förslag föreligger till sammanträdesdagar för 2018 för regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och dess arbetsutskott samt övriga nämnder. 

I ärendet finns följande dokument 
1. Regionstyrelsens förslag 2017-06-01, § 140 
2. Skrivelse 2017-05-31 från regionfullmäktiges presidium 

Vid protokollet 
Gustaf Hallqvist 

Rätt utdraget intygar 

Maria Dahlberg 
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Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet Bl::3Tt\DS \<'.OM M 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2017-06-20, kl. 17.00 - 19.10 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Lena Jönsson, RBU 
Kerstin Hörup, SRF 

Jan Gunnarsson, NHR 

l<ornmL1nstyrelMm 

Hedvig Olofsson, Parki11sonföreninge11 i Båstad med omnejd 
Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet lokalavdel11ing Bjäre/Åsbo 
Henrik Andersson, sekreterare 

Frånvarande Sven Nordström, Britt-Marie Rosander och Karl Lundgren. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Hedvig Olofsson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. lnriktningsdokument för Grevie samhälle och Grevie kyrkby 
Camilla Nermark, planarkitekt, är föredragande. Utöver kommunens övergripande mål och 
vision är inriktningsdokumentets mål följande: 
1. Grevie ska vara en hållbar ort 
2, Grevie ska vara attraktivt 
3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 

Bebyggelsen: 
• Utveckling av orten ska främst ske genom förtätning 
• Boendeformer som saknas och efterfrågas i orten ska prioriteras 
• Nya verksamheter ska lokaliseras i anslutning till befintliga verksamhetsområden 
• Centrumverksamheten ska förstärkas och utvecklas i anslutning till Bjärepunkten 

och Järnvägsgatan. 

Trafiken: 
• Gång och cykel ska prioriteras före bilen 
• Arbeta för säkra överfarter/övergångar över väg 105/Stålhögavägen 
• Planera för arbetspendling med cykel 
• Arbeta för utvecklad kollektivtrafik. 

Grönstrukturen: 
• Utveckla befintliga grönområden i anslutning till bebyggelse 
• Kombinera rekreation och aktivitet 
• Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk. 

Tidplan för inriktningsdolmmentet för Grevie: 
- Maj 2017: Beslut om samråd i kommunstyrelsen 
- Vår /sommar 2017: Samråd med allmänhet, företag och föreningar 
- Hösten 2017: Revidering av förslaget 
- Vintern 2017: Antagande av inriktningsdokumentet i kommunfullmäktige. 
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Under föredragningens gång nämner rådet bland annat de goda bussförbindelserna, behovet 
av satsningar på bra gång- och cykelbanor, behov av ca fe / bibliotek, Grevieparken och skolan. 
Likt Förslöv (särskilt vid Prästgårdsområdet) gör nivåskillnaderna på orten det svårt för 
rörelsehindrade att ta sig fram. 

4. Information från Vård och omsorg och nämnden 
Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. 

Genomlysningen av vård- och omsorgsverksamheten: 
Nu är konsulten nästan i hamn med granskningen och på nämndens möte den 24 augusti 
ska man fatta beslut. 

Vägledningsdokument - Socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen, SoL: 
Nämnden har beslutat om riktlinjer som ett vägledningsdokument för biståndshandläggning 
inom SOL, LSS och nu senast socialpsykiatri. Syftet med vägledningsdokumentet är att vara 
ett stöd för biståndshandläggarna vid deras individuella bedömningar, utredningar och 
beslut samt beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 
insatser. Likartad service och omvårdnad ska säkerställas. 
Rådet menar på att fusket från ett fåtal har påverkat så många, som är i behov av assistans, 
negativt. Lagar, regler och bestämmelser har därmed stramats åt rejält. 

Ås liden i Östra Karup: Aleris tackar för sig och verksamheten blir åter kommunens 
den 1 oktober i år. 

Framtida vård- och omsorgsboende i Förslöv: Ännu inga officiella datum eller skisser på detta 
men Ingrid har lovat att återkomma till rådet under hösten. 

Kriterier för trygghetsboende: Förslaget från nämnden ska förhoppningsvis klubbas igenom 
i kommunfullmäktige den 21 juni. 

Bassängen på Vårliden i Båstad: Nämnden har beslutat att stå kvar vid tidigare fattat beslut 
om att förhyrning av resterande lokaler på Vårliden upphör nu vid årsskiftet. Av säkerhets
skäl beslutade nämnden att utomstående inte äger rätt att bada i bassängen på Vårliden 
under resterande hyresperiod, höst och vinter 2017. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Rampen vid Turistbyrån nämns 
kort. Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att skicka ärendet på remiss till de 
kommunala råden. Presidiet har skrivit fram ett yttrande. Se bilaga. 

7. Beslut från kommunfullmäktige om ändring av handikapprådets reglemente 
Beslut från kommunfullmäktige: Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid 
vardera sex tillfällen per år. Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex 
sammanträden årligen och handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex 
sammanträden årligen. 

8. Ny representant i rådet för FUB: Karl Lundgren, Förs löv 
Karl hade tyvärr inte möjlighet att närvara på mötet. Rådet skickar en välkomsthälsning 
till honom. 
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9. Ledamöterna runt/övrigt 
Kort kommentar kring framtidsfullmakter. En lag om detta (Lag 2017:310) träder 
i kraft den 1 juli i år. Sekreteraren skickar ut lite mer information om detta efter mötet. 

Båstad hamn och skyltningen/tillgängligheten nämndes på nytt. 

Entren in till kommunhuset nämndes kort. Någon sa att in kommer man, men helst skulle 
man enkelt vilja kunna ta sig ut också. 

De dåliga markeringarna längs handikapparkeringarna utanför Jca Supermarket togs upp. 

Antalet övergångsställen utmed I<öpmansgatan är för få. Presidiet sätter samman en skrivelse 
om detta som ska skickas till väghållaren, Trafikverket. 

rör få handikapparkeringar utanför Willys och ett stort behov av bättre toaletter, handikapp
WC. Var det från början inte tänkt att det skulle byggas fler toaletter? Ordföranden kollar till 
nästa möte och plockar fram ursprungsritningarna som rådet fick för yttrande angående 
toaletterna på Willys. Presidiet tar med det i påpekandet och sätter samman en skrivelse 
som ska skickas till fastighetsägaren, Backahill. 

10. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 5 september klockan 17.00 i Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. 

Båstad den 27 juni 2017 

CIW1ii~~~ 
. / Ordförande 

~ 
Henrik ~ 
Sekreterare 
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Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Dnr: KS 000942/2016-100 

Yttrande från Kommunala Handikapprådet (KHR) 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, samt söka eventuella samarbetspartners, för produktion och distribution av 
Tillgänglighetsguide för Båstads kommun samt att guiden bör vara distribuerad juni 2017. 
Den 5 april 2017 beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle remitteras till de båda 
kommunala råden för yttrande. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 mars 2017 redovisas en sammanfattning av ärendet. Sven 
Nordström (vice ordförande i I<HR) menar på att den arbetsinsats och kostnad som redovisas 
inte är relevant. Det går att genomföra detta till en betydligt lägre kostnad. Kommunen bör 
kontakta Västra Götaland för att få en presentation av deras tillgänglighetsguide, det verktyg 
man där tagit fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor och vilka kostnader man kan räkna 
med. Licenskostnaden för verktyget ligger på runt 10 000 kr. l verktyget finns en mycket 
detaljerad instruktion om hur man ska genomföra inventeringarna. Den är så tydlig att 
exempelvis personer som har behov av arbetsträning kan genomföra en inventering utan att 
gå kurs. Man behöver inte ta in konsulter för att göra inventeringen, då kommer kostnaderna 
att bli mycket höga. 

KHR kan inom sin budgetram inte på egen hand göra en guide. Vi kan däremot bidra med 
sakkunskap och information om exempelvis tidigare gjorda kontroller av EAH (Enkelt Avhjälpta 
Hinder). Förhoppningsvis har ett större antal näringsidkare anammat de (nya) rön och riktlinjer 
som gäller vid nybyggnation/renovering av befintlig byggnation. Det är minst lika enkelt att 
göra rätt från början! 

Ci~i~/,hl~ 
Ordförande i I<HR 

421

421



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

BESLUT 1(1) 

Länsstyrelsen 
Skåne ~ 2017-06-26 Dnr 404-16642-17 

Postadress 

20515 Malmö 

2017 -06- 2 7 
Dnr..JS..;?, .... QQ.Q.16..<?./.20/ 6 
............ .. ......... ::: .. .. ~./.?.. ......... ,. 

Kontaktperson Båstads kommun 

Enheten för samhällsplanering 
Anna Jans son Thulin 

bastads .kommun@bastad.se 

010-224 13 97 
anna.jansson. thulin@lansstyrelsen.se 

Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan 
för Hålarp 4:197 i Grevie, Båstads kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen överprövar inte kommunstyrelsens beslut, den 7 juini 2017 § 14 7, att 

anta detaljplan för Hålarp 4: 197 i Grevie, Båstads kommun. 

Skäl till Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) överpröva 

kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om beslutet kan antas 

innebära att 

• ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

• regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

• en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

• strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser eller 

• en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen har inte funnit sådana skäl att överpröva aktuell detaljplan. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Kajsa Palo med planhandläggare Anna Jansson 
Thulin som föredragande. 

Detta beslut har bekreftats digitalt och har däifår ingen namnunderskrift. 

Kajsa Palo 

Besöks adress 

Kungsgatan 13 

Telefon 

010-224 10 00 

Anna Jansson Thulin 

Telefax Bankgiro E-post www 

010-224 1110 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 11 02 
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Postadress 

Länsstyrelsen 
Skåne 

Kontaktperson 

Milj ötillsynsenheten 
Annelie Johansson 
010-224 14 03 

skane@ lansstyrelsen.se 

BESLUT 

2017-06-19 

Båstad kommun 
Kommunstyrelsen 
269 80 Båstad 

Delgivningskvitto 

Dnr 567-5827-2017 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -06- 27 
Dnr .. ~.5. ... .0CU.1jJ.J~.9. I~ 
........................................ .:.S.g.o 

Föreläggande om inrättande av verksamhets
område för allmänna vattentjänster för del av 
Öllövsstrand, Båstad kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar att Båstad kommun ska imätta verksamhetsområde för 

dricksvatten och spillvatten vid del av Öllövsstrand utanför Båstad genom en 

allmän anläggning. Verksamhetsområdet ska minst omfatta fastigheterna 
Öllövsstrand 43:2, 43:3, 43 :4, 43:5, 43 :6, 43:7, 43:8, 43:9 och 43:55 i Båstad 

kommun. 

Kommunen ska ha fattat beslut om imättandet senast den 31 oktober 2017. I 
beslutet ska anges när genomförandet senast ska vara klart. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har inom ramen för sitt regleringsbrev och tillsynsansvar 
enligt lagen om allmänna vattentjänster pekat ut Öllövsstrand som ett sådant 

område som omfattas av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 

Den 15 januari 2014 antog kommunstyrelsen efter begäran från Länsstyrelsen 

Skåne en tid- och handlingsplan för kommande utbyggnad av kommunalt vatten 

och avlopp på landsbygden. Tid- och handlingsplanen inkluderade utbyggnad av 
kommunalt vatten och spillavlopp i Öllövsstrand år 2015/2016. Området ingick i 

Strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden, antagen 

av Kommunstyrelsen i Båstad kommun den 14 november 2012. Tid och 
handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen Skåne den 26 mars 2014. 

Besöksadress Telefon E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 15 10 vx skane@lansstyrelsen.se www. lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 010-224 15 10 w. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

Sedan tid- och handlingsplanen godkändes av Länsstyrelsen har NSV A på 

uppdrag av Båstad kommun lämnat regelbundna statusuppdateringar avseende 

pågående VA-utbyggnad inom Prio 1 och Prio 2-områden. Följande kan noterats: 

Område Prio Status 
Kattvik 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Stora Hult 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Boarp 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Tvähöga 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Slättaröd 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Hov 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Nyled 1 Utbyggnaden av vatten och spillavlopp är klar 
Öllövsstrand 1 För tillfället är projektet stoppat av politiken i Båstad. 

Projektering finns framtagen, dock måste NSVA avvakta 
med projektet tills klartecken ges från de fö1iroendevalda 
i kommunen 

Ängalag 1 Utbyggnaden av Ängalag är uppskjuten av ekonomiska 
skäl. NSV A hade med den i budgetförslaget för 2015, 
men politiskt valde man att senarelägga utbyggnaden. 
Utbyggnad finns nu med i kommunens budgetdirektiv 
och är där planerad att genomföras år 2018, något som vi 
på NSV A även arbetar efter. 

Förslöv- 2 Projektering av va-utbyggnaden för dessa norra delar av 
Vadebäck Förslöv påbörjas under 2016. Entreprenadarbetet ska 

enligt planerna utföras år 2017. 
Lyavägen 2 Enligt planerna ska denna utföras 2017. Projektering 

påbörjas 2016. 
Karstorp 2 Utbyggnad är planerad att starta 2018 
Mäsinge 2 Utbyggnad är planerad att utföras i kommunal regi 2019-

2020. Här finns det dock intresse från de boende att bilda 
gemensamhetsanläggning och bygga i privat regi. Inget är 
dock klart, men det ser positivt ut och de är drivna 
personer som vill få det utbyggt. Kan bli redan i år. 

Axeltorp 2 Utbyggnad är planerad till 2020 
Häljarp- 2 Kommer att byggas ut med kommunalt VA inom 10 år 
Böckerskogen 

2(9) 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

Mot bakgrund av ovan angivna uppgifter om att politiken har stoppat eller skjutit 
upp utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Öllövsstrand och Ängalag 

begärde Länsstyrelsen ett möte med kommunen och NSV A under november 

2016. Något möte kom inte till stånd. Istället inkom Båstad kommun den 27 
oktober 2016 med en begäran om att få inkomma med en omarbetad tid- och 

handlingsplan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Båstad kommun 

senast den 31 mars 2017. Den 14 november 2016 beviljade Länsstyrelsen Båstad 

kommun anstånd att inkomma med en omarbetad tid- och handlingsplan för 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till den 28 februari 2017. 

Den reviderade strategin omfattar de områden i kommunen som idag inte är 

anslutna till kommunalt vatten och avlopp samt uppfyller kriterierna för samlad 

bebyggelse. Även områden med ett mindre antal fastigheter ( <20) som ligger 
samlade och är prioriterade av Båstad kommun på grund av miljömässiga skäl och 

områden som ligger i direkt närhet till kommunala ledningar utan att vara anslutna 

tas upp. Nedan redovisas kommunens reviderade tid- och handlingsplan för de av 
Länsstyrelsen kvarvarande prioriterade områdena och övriga av kommunen 

utpekade områden. 

Prio I-områden 
• Ängalag är en mindre by som ligger intill väg 115 mellan Torekov och Hov. 

Omkringliggande mark domineras av jordbruk. Ängalag med närområde 

innefattar ca 40 fastigheter. Genom byn rinner ett vattendrag som mynnar i 
havet vid Ingelstorps strand, mellan Torekov och Hovs Hallar. Enligt SGU's 

jordaiiskarta består de ytliga jordaiierna inom området till största delen av 

morän med inslag av berg i dagen. Avståndet till kommunala VA-nätet är ca 
1200 m. I dagsläget löses VA-behoven av enskilda avlopp och privata 

dricksvattenbrunnar. Många av de enskilda avloppsanläggningarna uppfyller 

inte de reningskrav som ställs enligt 9 kap 7 § MB, samt lever upp till de 

riktlinjer som finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 

2016: 17), om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Då 
dricksvattenbrunnar och många enskilda avloppsanläggningar är belägna inom 

ett mindre område är det en stor risk att dricksvattnet kontamineras av 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

avloppsvatten från bristfälliga anläggningar. Ängalag innehåller relativt 

många fastigheter i en sammanhängande struktur i ett mindre område. 
Fastigheternas närhet till varandras enskilda dricksvattenbrunnar och 

avloppsanläggningar utgör en stor risk för kontaminering av dricksvatten. Det 

finns även svårigheter att hålla de rekommenderade avstånden enligt Havs

och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016: 17), om små avlopps

anordningar för hushålls-spillvatten mellan avloppsanläggningar och 
dricksvattenbrunnar vid ändring av befintliga anläggningar och vid 

nyanläggning. Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp 

2020. 

• Öllövsstrand- Området i fråga ligger i utkanten av Öllövsstrand och består av 

9 fastigheter, främst fritidsboenden. I direkt anslutning ligger ett Natura 2000-
område och den kustnära naturen är känslig. Avståndet mellan det kommunala 

VA-nätet och den nälmast belägna fastigheten är ca 100 m. Enligt SGUs 

jordaitskarta består området av grus och klappersten. Verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten antogs 2012 men området har inte byggts ut. Privata 

brunnar och enskilda avlopp karaktäriserar området. De enskilda 

avloppsanläggningarna inom området lever inte upp till de reduktionskrav 
som ställs på avloppsanläggningai· som omfattas av högskyddsnivå, vilket 

gäller för området på grund av den känsliga kustnära naturen. Området består 

främst av fritids boenden och anläggningskostnaderna per fastighet uppskattas 
till ca 400 tkr. Med tanke på den höga kostnaden så anses det inte vara 
samhällsekonomiskt hållbaii att bygga ut kommunalt VA till området, utan det 

finns möjlighet att lösa avloppshanteringen med fungerande enskilda 
lösningar. Området kommer att inte att anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp inom överskådlig tid. 

Motivering till beslutet 

Av kommunens svar framgår att kommunen inte avser ansluta Öllövsstrand till 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt 6 § lagen om 
allmänna vattentjänster. Kommunen förordar istället anläggning av enskild eller 

gemensamhetsinrättad avloppsanläggning. 

' 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

Länsstyrelsen delar inte Båstad kommuns ställningstagande i frågan om 

utbyggnad av allmän VA-anläggning för kvarstående nio fastigheter i 

Öllövsstrand. Behovet av VA-sanering i området är stort. 

Öllövsstrand 43 :3, 43:4 och 43 :6 - har WC-vatten med avledning till sluten 

tank. BDT-vatten avleds till stenkista 

Öllövsstrand 43:5 och 43 :7 - har WC/BDT-vatten med avledning till 2-

eller 3-kammarbrunnar utan efterföljande infiltration. Avloppsvattnet 
avleds till stenkista. Del av BDT-vattnet avleds till stenkista utan 

föregående slamavskiljning. 
Öllövsstrand 43:8 och 43:9 - har WC/BDT-vatten anslutna till 3-kammar
brunn utan efterföljande infiltration. A vloppsvattnet avleds till tillfälligt · 

anlagd makadam/grusfilterbädd (tidsbegränsat bygglov) i avvaktan på 
utbyggnad av allmän va-anläggning. Fastighetsägarna avser bygga ut 

bostadshuset och flytta in permanent. 

Öllövsstrand 43:2 - har utedass (tidigare latrintömning har upphört). BDT

avlopp avleds till stenkista. 
Öllövsstrand 14:55 - har WC/BDT-avlopp med avledning till äldre 3-

kammarbrunn utan efterföljande infiltration. Avloppsvattnet avleds till 
stenkista. Fastighetsägaren har erhållit föreläggande om åtgärder gällande 

befintligt avlopp. Fastighetsägaren har överklagat beslutet. Kommunens 

miljökontor ligger på ärendet i avvaktan på besked om kommunalt VA i 

området. 

Samtliga fastigheter har vatten från en gemensam djupbonad vattentäkt. Vattnet 

uppvisar en hög järnhalt. 

Allmän va-anläggning för kommunalt dricksvatten och spillavlopp ligger inom ett 
avstånd om 80-100 meter från aktuella fastigheter i västra delen av Öllövsstrand 

(se karta nedan) . Resterande delar av Öllövsstrand är fullt utbyggt med 

kommunalt vatten och avlopp. 

I direkt anslutning till de nio fastigheterna ligger ett Natura 2000-område och den 

kustnära naturen är känslig för påverkan. Detaljplan finns för merparten av 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

området. Närheten till Natura 2000-området innebär att det erfordras dispens vid 

anläggning av enskilda va-anläggningar utanför egen tomtmark. 

Område 
/ 

I 

I den tidigare strategin "Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Båstads 
kommun", antagen den 14 november 2012, framgår under Bedömning: 
"På grund av mycket höga naturvärden och det ringa avståndet till kommunalt VA 

finns det stora skäl till att bygga ut VA-ledningar till aktuellt område". 

Av strategin framgår att kommunal anslutning i Öllövsstrand förväntas ske inom 
fem år. NSVA har genomfört utsättning av va-ledningar i vägområdet 2014/2015 

(uppdragsnummer 10490). Alla tillstånd är inhämtade och anslutningspunktemas 

läge är överenskomna med berörda fastighetsägare. Utbyggnad av kommunala 
vatten- och spillavloppsnätet i Öllövsstrand var planerad att genomföras av NCC 

under 2015. Den 18 februari 2015 meddelade NSV A att entreprenadstati för 

utbyggnaden skjutits på framtiden på grund av ekonomin. 

6(9) 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

BESLUT 

2017-06-19 

Länsstyrelsen vidhåller sin tidigare bedömning att hela Öllövsstrand, dvs även 
kvarstående nio fastigheter i områdets västra del utgör ett sådant område där 

vattenförsörjning och spillavlopp enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster behöver ordnas i stö1Te sammanhang. Därmed är kommunen skyldig 

att bestämma verksamhetsområde och snarast se till att behovet av vattentjänster 

tillgodoses genom allmän anläggning. 

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp bör vara möjligt att ordna inom 12 

månader från lagakraftvunnen dom, då allmän va-anläggning för kommunalt 

dricksvatten och spillavlopp ligger inom ett avstånd om 80-100 meter från 
aktuella fastigheter. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Detta beslut är fattat med stöd av 51 § jämte 6 § lag om allmänna vattentjänster. 

Information 

Du ska skriva ut delgivningskvittot, skriva under det och skicka tillbaka det till 
Länsstyrelsen så snart du fått det här beslutet. Skicka helst in det via e-post till 
skane@lansstyrelsen.se ange diarienumret i ämnesraden. 

Du som bara fått en kopia av beslutet ska inte skicka in något delgivningskvitto 

Beslutande 

Beslutet har fattats av miljödirektör Annelie Johansson med miljöskydds
handläggare Lena Blomqvist, föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Annelie Johansson Lena Blomqvist 

Bilaga 
1. Du kan överklaga beslutet 
2. Kaiia över berörda fastigheter 

7(9) 

429

429



~ Länsstyrelsen 
Skåne 

Kopia 
Miljökontoret Båstad kommun 
NSVA 
ANJH; LEBL, P APE 

BESLUT 8(9) 

2017-06-19 
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Bilaga 1 

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Mark- och 

miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i 

Skåne län, 205 15 Malmö. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet 

har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 

av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 

att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 

domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

• hur du vill att beslutet ska ändras 

• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Skriv också följande uppgifter: 
• adress till bostaden 

• telefonnummer där du kan nås 

• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa. 

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 

skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer O 10-

224 10 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet. 
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Länsstyrelsen 
Skåne 

Delgivnings kvitto 

2017-06-26 

Information 

Dnr 567-5827-2017 

Delgivningskvittot är enbart en bekräftelse på att du 
mottagit nedan angivna handling. Det är viktigt både för 
dig och för oss att kvittot skickas tillbaka. Det innebär 

inte att du godkänt handlingens innehåll. 

Mottagare 

Båstads kommun 

Föreläggande 2017-06-19 

Jag har denna dag mottagit ovan angivna handling. 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Glöm inte att ange datum för mottagandet och namnfö1tydligande. 

Detta kvitto ska senast 2017-07-17 sändas tillbaka till Länsstyrelsen i Skåne län. 
Po1to är betalt. Vik ihop och tejpa. 
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I TEJPA I 
L::J 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Miljöavdelningen 

SVARSPOST 

Kundnummer 202 905 13 

208 00 Malmö 

Frankeras ej 
Mottagaren 

betalar portot. 
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BÄ.STADS KOMMUN 
Kommunstyrelserl 

2017 -06- 2 6 ~ 
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BÅSTADHEM 

PROTOKOLLnr4-2017 
fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 15 juni 2017. 

Tid och plats: 

Närvarande styrelseledamöter: 

kl 14.10-16.25, Båstadhem AB 

Hans Grönqvist (BP) 
Ann-Margret Kjellberg (S) 
Kjell Andersson (BP) 
lb Nilsson (C) 
Allan Sunnergren (MP) 
Ingemar Nilsson (SD) 
Christer Linden (M), tjg 
Hans Ekwurtzel (MP), ej tjg 

Marie Louise Aaröe (M), ej tjg 
Lars Casteborn (BP), ej tjg 

Irene Ebbesson (S), ej tjg 
Joakim Gräbner (SD), ej tjg 

Övriga närvarande: Robert Falk, vd Båstadhem AB, tom § 36 kl 16.10 

Sekreterare: 

Beslut: 

Beslut: 

Lisbeth Nilsson, ekonomichef Båstadhem AB, tom § 36 kl 16.10 
Jonas Torle, Tengboms arkitekter, del av§ 31, kl 14.20-14.40 

Ursula Lindblom, ekonomiassistent Båstadhem AB, tom § 36 kl 

16.10, åter§ 38 kl 16.20 

§ 27 Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av ordförande Hans Grönqvist som hälsade alla välkomna. 

§ 28 Val av justerare 
Protokollet skall justeras av Ingemar Nilsson. Beslutades att protokollsjustering sker onsdag 
21 juni kl 16.15 på Båstadhems kontor. 

§ 29 Fastställande av dagordning. 
Ärendena under§ 34 och§ 35 byter plats. 
1. Utskickad dagordning godkändes med ovan nämnda ändringar. 

§ 30 Föregående protolmll 
1. Protokollet lades till handlingarna. 

§ 31 VD rapporter 
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Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut: 

Beslut : 

Beslut: 

Malens Trygghetsboende 
Troll bäcken 
Försäljningen av Bjärehemmet 
Nytt äldreboende i Förslöv 
Jonas Torle, arkitekt från Tengboms arkitekter, informerade om det platta taket med sedum 
och solceller inplanerade. 
1. Styrelsen beslöt gå vidare med platt tak. 
Rapport från ägarmötet 8/6 
Organisationsutredningen - förvaltningen av de kommunala fastigheterna 
Återremitterat från KS som beslutat om fördjupad utredning. 
Vård- och omsorg står fast vid sin uppsägning av lokalerna på Vårliden som bl a omfattar 
badbassäng. 
1. Styrelsen uppdrar åt Båstad hem att undersöka om det finns intresse på den privata 
marknaden av att driva någon form av affärsverksamhet I lokalerna. 
Dom från Mark- och Miljööverdomstolen - Bergvärme Örebäcksparken 
Klartecken att påbörja uppstarten av anläggningen. 
Rapport enligt Arbetsordning 2017 
Båstadhems organisation 
Redovisning av anställningar 
Affärsplan 
1. Styrelsen beslöt att revidera affärsplanen och uppdrar åt Robert Falk att presentera en ny 
version på septembermötet. 
Internkontrollen 

§ 32 Ekonomichef rapporter 
Pågående projekt 
Redovisning av pågående projekt. 
Försäljningar 2017 
Redovisning av försäljningarna av G:a Järnvägsstationen och Bjärehemmet. 
Basfakta och nyckeltal 
Inget behov av ny upplåning under 2017. 
Tertlalbokslut 

§ 33 Tecknande av Ramavtal om lägenhetstilldelning 
Förslag till beslut utskickat med kallelsen. 
1. Styrelsen beslöt att öka tilldelningen från 4 till 5 % samt öka tiden från ett till två år innan 
förstahands-kontrakt blir aktuellt. Ramavtalet ska omprövas årligen. 

§ 34 Åtgärder i derivatportföljen 
Diskussion angående förslaget från JLL om förändring i derivatportföljen utskickat med 
kallelsen. 
1. Styrelsen beslöt att godkänna åtgärderna och uppdrar åt Lisbeth Nilsson att genomföra 
dessa, dock med maximalt 7 Mkr. 

§ 35 Rekrytering av ny VD 
1. Styrelsen beslöt välja Magnus lngvarsson och uppdrar åt Hans Grönqvist att förhandla 
villkoren avseende tjänsten som VD för Båstadhem AB. 
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Beslut: 

§ 36 Övrigt 
Inga övriga frågor. 

§ 37 VD:s lön 2017 
Hans Grönqvist redovisade vd:s lön. 
1. Styrelsen godkände vd :s lön 

§ 38 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Hans Grönqvist förklarade sammanträdet avslutat. 

Båstad 2017-06-15 

~//~ 
Hans Grönqvist 
Ordförande 

Ursalä1indblom 
Sekreterare 

n {) 
~/.?J~Qv JT:/ rn. -;--r, 

Ingemar Nilsson 
Justerare 

436

436



Beslut taget på Båstadhem AB:s styrelsemöte den 15 juni 2017: 

Ramavtal mellan Båstadhem AB och Båstad kommun avseende lägenhetstilldelning 

Båstadhem AB och Båstads kommun ingår ett ramavtal som har ett års löptid och omprövas varje år. 

Avtalet innebär att Båstad hem tilldelar 10 lägenheter till Båstads kommun (Individ och familj) per år. 

Båstad hem erbjuder Båstads kommun en ledig lägenhet som kan passa beroende av område och 

storlek, så att tilldelningen faktiskt kan bli två lägenheter en månad och ingen lägenhet under 

nästkommande, dvs den aktuella situationen styr utfallet/tilldelningen. Fördelning av lägenheter ska 

ske i dialog mellan Båstadhem och kommunens Socialtjänst. Avtalets avsikt från Båstadhem sida är 

att genom avtalet vid varje given tidpunkt maximalt ha uthyrning av lägenheter till Båstads kommun 

som motsvarar 5 % av Båstadhems lägenhetsbestånd. 

Ett krav är att andrahandshyresgäster ska registrera sig i Båstad hems bostadskö. 

Om Båstadhem erbjuder Båstads kommun en lägenhet och kommunen av någon anledning tackar 
nej, räknas ett avböjande av erbjudandet in i den avtalade kvoten. 
Båstadhem kan under semestertid juli - augusti ha svårigheter att komma med 

lägenhetserbjudanden till kommunen. 

Avsikten med att Båstads kommun tecknar förstahandskontrakt med Båstadhem är att den eller de 

hyresgäster som bor i en tilldelad lägenhet ska efter prövning efter ca 2 års boendetid kunna erhålla 

ett eget personligt hyresavtal med Båstad hem. Vid denna prövning ska Båstadhems Uthyrningspolicy 

efterföljas. 

2017-06-15 

,,p --·,e~~~ 
Robert Falk 
VD, Båstadhem AB 
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Bf'.STADS KOMMUN 
Komrnunstyre1se-n 1 (2) 

~ BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Protokoll från Centrala samverkansgruppen - CESAM 

Tid och plats: 

Närvarande: 

§ 10. Val av justerare 

2017-04-20 kl 13:00 -14:00, Kommunhuset 

För arbetsgivaren: 
Anna Löfström, Bitr HR-chef 

Arbetstagarorganisastionerna: 
Ingrid Pihlsgård, Kommunal 
Ola Andersson, Vision 
Jan Nilsson, Lärarförbundet 
Jonas Appelgren, LR 

Att justera dagens protokoll utses Jonas Appelgren, LR och Ola Andersson, Vision. 

§ 11. Föregående protokoll 
Vid förra mötet (§18) bestämdes att Cesam nästa möte skulle diskutera vad som behöver göras 
för bättre arbetsmiljö och åtgärder som gör att man vill stanna. På grund av det låga deltagandet 
så flyttades den punkten till juni mötet. Anna Löfström gick igenom riktlinjerna för avgångssam
tal, se bilaga 1. 
Protokollet från 2017-03-02 läggs till handlingarna. 

§ 12. Arbetsmiljö 
De fackliga representanterna efterlyser ytterligare en OSA-utbildning för arbetsmiljöombuden. 
Senast fick inte alla plats, helst vill man att utbildningen är tillsammans med cheferna .. 

§ 13. Ekonomi 
Inga frågor idag. 

§ 16. Personal 
Anna Löfström gjorde en lägesredovisning avseende löneöversyn 2017. De centrala avtalen för 
för Allmän kommunalverksamhet (AKV) och för Kommunal är nu klart. För Kommunal är upp
start för löneöversyn 2017 den 11 maj . AKVs löner beräknas bli klara till junilönen. Övriga löner 
kommer att betalas ut med majlönen. 

§ 17. Organisation 
Kommunen kommer att driva Åslidens vård och omsorgs boende i Östra Karup from 1 oktober 
2017. 

§ 18. Ärenden aktualiserade av fack liga företrädare 
Vision har önskat att ändringarna i avtalet med omställningsfonden ska tas upp och diskuteras. 
Anna redovisade förändringarna och talade om att man även avsåg att ta hit någon från Om-
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2 (2) 

ställningsfonden att redovisa innehållet i de nya avtalet för kommunens ledningsgruppen och 
Cesams ledamöter. Anna Löfström föreslog att man därefter beslutar hur vi vill arbeta vidare 
med frågan. Anna återkommer med datum ( prel 24 maj på fm) 

§ 19. Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vid nästa Cesam får frågor avseende KSau:s ärendelista från 2017-03-22 och 2017-04( bilaga 2) 
tas upp, bland annat efterlystes information ang gemensam skola för Båstads kommun och La
holms kommun, skolans resursfördelningssystem, samt svaret på motionen om arbetsmiljön i 
Båstads kommun 

§ 20. Övriga frågor 
Vision önskade statistik ang uttag av Hälsa och livsstils bidraget. Hur många som tar ut bidraget 
samt ifall det har minskat eller ökat sedan reglerna för bidraget ändrades. 

Vision 
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fn.J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

2017-05-31, kl. 13.00- 14.45 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Stellan Andersson, tjänstgörande ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Lena Nilsson, ersättare 
Camilla Nermark, planarkitekt, del av mötet 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Gunilla utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. lnriktningsdokument för Grevie och Grevie kyrkby 
Planarkitekt Camilla Nermark föredrar ärendet. Samrådstiden pågår fram till 
den 13 augusti. Båstads kommuns vision om hur Grevie ska utvecklas. De mål 
kommunen vill uppnå är, i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna 
övergripande målen för kommunen, såsom att Grevie ska vara en hållbar ort, vara 
attraktiv året runt samt ge goda förutsättningar för ett aktivt folkliv. Inriktnings
dokumentet visar bland annat hur ortens grönstruktur kan utvecklas, var orten kan 
förtätas, vilka funktioner som önskas i dessa områden och hur man vill skapa nya 
mötesplatser på orten. Ett antal fram tidsstrategier gås igenom. Rådet är med och 
diskuterar, bland annat den hårt trafikerade väg 105 samt önskemål om en gång
och cykel väg till den nya järnvägsstationen i Förslöv. 

4. Information från Vård och omsorg samt nämndens ordförande 
Emma Pihl och Eddie Grankvist informerar. Slutrapporten är på gång från konsulten 
Health Navigator AI3 som genomlyst hela vård- och omsorgsverksamheten. 
Nämnden förväntas fatta beslut om genomlysningen i augusti. 

440

440



2 (3) 

Bassängen på Vårliden: En dyr kostnad för kommunen, som hyr av Båstadhem AB. 
Det kostar 20 kr per person att gå dit, men det är få som utnyttjar badet. Badet 
marknadsförs alldeles för dåligt, menar rådet. Brister i säkerheten kring badet, 
menar förvaltningen. Det är uppsagt från och med den 31 december 2017. 
Alternativ finns numera som håller en vattentemperatur på 32-35 grader: t.ex. 
Riviera strand, Laholms respektive Ängelholms badhus. 

Åsliden i Östra Karup: Kommunen tar över sedan Aleris valt att inte förlänga avtalet, 
från och med den 1 oktober 2017. Merkostnad för årets kvarvarande månader som 
man inte hade räknat med på cirka 400.000 kr för Båstads kommun. 

Anhörigverksamheten/Stöd till anhöriga: Verksamheten är igång igen, invigdes den 
21 april. Öppet två dagar i veckan. De har sedan dess haft ganska många besök. 

Utmaningar inför sommaren, framförallt vad gäller bemanningen. Cirka 60 personer 
kommer hit inom kort, personer med väldigt varierande behov av insatser. Enligt 
Socialtjänstlagen kan man inte neka någon att komma hit. Båstads kommun får 
betalt i efterhand från respektive hemkommun. 

Vårdhund inom vård- och omsorgsverksamheten på Almgården i Grevie: 
Inte i dagsläget, menar Eddie. 

Namnförslag från nämnden på nytt vård- och omsorgsboende i Förslöv: Haga Park. 

5. Tillgänglighetsguide samt tillgängligheten kring järnvägsstationen i Båstad 
Beslut från kommunstyrelsen om att remittera ärendet om tillgänglighetsguide till 
pensionärsrådet och handikapprådet. 

Artikel i NST angående tillgängligheten kring järnvägsstationen i Båstad. Den nya 
stationen har stora brister. Bengt Silfverstrand, ordförande för DHR:s Skåne
distrikt, kommer att pröva diskrimineringslagstiftningen om inte kommunen 
åtgärdar problemet. Trafikverkets ansvar? Skånetrafiken eller kommunen? Alla 
skyller ansvaret på varandra och då händer tyvärr absolut ingenting. 

Biljettautomaten når man via perrongen: Hur tänkte man där? Svårt att se displayen 
i starkt solljus: katastrof[ 

Gratisbussar: Eventuellt är det någonting på gång sträckan Laholm-Båstad
Ängelholm. Erbjudandet skulle även kunna gälla på tåget under lågtrafik. 

'7 Lilla KPR-gruppen får i uppdrag att inför nästa möte sätta samman en skrivelse 
om det här med tillgänglighetsguiden samt tillgängligheten kring järnvägsstationen 
i Båstad mm. Skrivelsen ska till kommunstyrelsen, gärna med en kopia till diskrimi
neringsombudsmannen samt Trafikverket och Skånetrafiken. 

6. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 8 mars godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Christer, Karin och Tore har varit på ett intressant informationsmöte om nya hälso
och sjukvårdsavtalet - Se bilaga. Iden är bra och ambitiös men knappast genom
förbar, menar Tore. Personal- och läkarbristen slår hårt tyvärr. 
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Fullmakt: För den händelse som man på grund av sjukdom inte kan sköta sin 
ekonomi eller övriga angelägenheter kan man underteckna en fullmakt. 
Ett lagförslag har gått igenom och börjar gälla från och med den 1 juli 2017. 
Se bilaga. 

8. Svar på rådets begäran om utökning av antalet sammanträden 

3 (3) 

Beslut från kommunfullmäktge med svar på rådets begäran: Pensionärsrådet och 
handikapprådet sammanträder vid vardera sex tillfällen per år. Pensionärsrådets 
reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen och handikapprådets 
reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen. 
Ändringen gäller från den 1 juli 2017. 

Med anledning av detta beslut planerar rådet om inför höstens möten: 
Torsdagen elen 14 september kl. 09.30. 
Torsdagen den 19 oktober kl. 09.30. 
Torsdagen den 14 december kl. 09.30. 

Därmed stryks de möten som skulle ha ägt rum 13 september samt 13 december. 

9. Övriga frågor och information/Ledamöterna runt 
Karin hade en fråga gällande ledsagare. Vissa läkarbesök eller motsvarande kan 
ibland stå och falla med ledsagarens eventuella insats, vilket inte känns okej. 
Emma tar med sig frågan och återkommer. 

Hyra av skolköken för att anordna matlagningskurser: Det kostar hela 700 kr per 
tillfälle, vilket är alldeles för dyrt. Eddie tar med sig frågan och återkommer. 

Förslövs bygdegård: Köket och matserveringen öppnar nu upp på nytt. 

Kort diskussion angående Vårlidens trygghets boende i I3åstad: gemensamhetslokal 
samt värd/värdinna. 

10. Datum för nästa möte 

;:;;~~m;?i4· 
Tord KnJ&;;~ 1!.~~fe;~ 
Ordförande Sekreterare 

{;;11d/M:$/# 
Gunilla Linghpff / j 
Justerare 
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Kommunförbundet Skåne 

Du erbjuds utökad hemsjukvård 

Du erbjuds utökad hemsjukvård utifrån ditt behov av vård och samordnade insatser. 
Utökad hemsjukvård innebär att du får en trygg och säker vård som främst utförs i ditt 
hem och atl du kan undvika att behöva besöka vårdcentral eller sjuldrns lika ofta. 

Du väijer själv om du vill ha utökad hemsjukvård eller om du vill fortsätta att få vård på 
det sätt du fi\r idag. Om du tackar ja blir du insla-iven i elen utökade hemsjukvården som 
då hjälper dig att samordna alla dina vård behov. · 

Det här får du med utökad hemsjukvård: 

o Ett team av vårdpersonal 
I den utökade hemsjukvården får du hjHlp av ett team med läkare från Region 
Skåne och sjuksköterska från kommunen. När du behöver träffa annan vård- och 
omsorgspersonal så samordnar teamet även det. 

o Hembesölc av läkare och sjuksköterska 
Du får hembesök när du behöver det, även brådskande hembesök. 

o Möjlighet till direktinläggning 
Behöver du sjukhusvård kan teamet planera det tillsammans med dig. Du kan 
läggas in direkt på riitt avdelning på sjukhus, utan att behöva åka till 
alcntmottagningen. 

o Samordnad plan för din vård 
Tillsanmrnns med dig gör vi en plan för din vård utifrån dina behov. Vi kallar 
del samordnad individuell plan (SJP). Planen ger en helhetsbild för dig, 
närstående och för den vård- och omsorgspersonal du har kontakt med. För alt 
kunna göra en SJP behöver vi ditt samtycke. · 

När du inte längre behöver utökad hemsjukvård, skrivs du ut ur vårdfonnen och får som 
vanligt vård av den vårdcentral där du är listad och av kommunens sjuksköterska om du 
har behov av det. 

Din kontakt: 
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Fullmakt 

För den händelse jag på grund av sjukdom ej skulle kunna sköta min ekonomi eller övriga 
angelägenheter, lämnar jag härmed fullmakt för min maka/make - personnummer, namn 
och adress-, att helt omhänderha min ekonomi och sörja för min person, att företräda mig 
mot försäkringskassa, kommunala, sociala och övriga myndigheter, att lyfta och utkvittera 
mig tillhöriga bankmedel, sälja mig eventuellt tillhörig fast egendom, aktier och övriga 
värdepapper ävensom i övrigt i allt vad gäller min person och min ekonomi min rätt bevaka, 
min talan föra och för min räkning underteckna alla de handlingar som eljest skulle kräva 
min underskrift. 

den I 2015 . 

.................................... .......................... 
namn 
personnummer 
adress 

.................................................. egenhändiga namnteckning bevittna: 

Adress: .......................... ........... ........ .. Adress: ................................................. .. 

444

444



Rf :·TADS KOMrvi· "J 
b~ommunstyrelsoo 

Ekonomirapport januari-maj 2017 

Prognos årets resultat 
Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +14,9 +21,1 +6,2 

Mars +14,9 +18,8 +3,9 

April +14,9 +10,1 -4,8 

Maj +14,9 +10,5 -4,4 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på 
+10,5 (+10,1) mkr, en negativ avvikelse mot budget 
med -4,4 mkr. 

Verksamhetsområdenas avvikelser gentemot budget 
beräknas bli sammanlagt -21,4 (-20,8) mkr inklusive 

utnyttjad demografireserv. Avvikelsen för finansför
valtningen beräknas uppgå till + 17,0 ( + 16,0) mkr. 

Verksamheternas negativa avvikelser beror främst på 
stora underskott inom vård och omsorg med -11,9 mkr, 
bildning och arbete med -6,3 mkr och skolpeng barn
omsorg/grundskola med -4,5 mkr. 

Det prognostiserade resultatet på + 10,5 mkr innebär 
att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Prognosen innebär att inget av de två, av fullmäktige 
beslutade, finansiella målen kommer att uppfyllas. Pro

gnostiserat överskott uppgår till 1,4 procent av skat
teintäkter och bidrag samt investeringarna täcks inte 

fullt ut av skattemedel. 

Prognostiserade avvikelser -4,4 (-4,8) 
Föregående månads prognostiserade avvikelser inom parantes samt stapel i ljusare färg. 

KF-KF 

KF - skolpeng bo/grsk ... .. ... ........ ..... . .. . ... :.4,S..(:4,5.L .. . i:: ... ;;;:::;:;~ 
KF-skolpenggymn ...... . ..... ....... . . :J,SU,S.L 
KF - hemvårdspeng 

KF - boendepeng 

KS-KS 

KS-KL 

KS- TS sk.fin. 

KS-SB 

l<S-BA 
MN-MN 

MN-TS 

MN-SB 

UN-UN 

UN-BSram 

UN- BSRE 

UN - BA ram . ~?,? (:cS,c',) 

. .. .. ........ .... .. .... 
0,1 (O,O) 

......... QJHAL .... 
... ............ 9.,9..(9.PL 

...... .9AtQAL 
0!1 (0,1) 

.. .......... .... ... ............................. Q,Q.(Q,Q) 
........... Q,QJQ,Q) . 

. ........... .. ....... ........ :O,JJ:O,lL . 
~9.,6-J9A) 

. . :9.,}J:.9.,~L 

UN - BARE Q,QJQ,Q) 

VN - VN .......... ... .................. ·································· ··········· ·· .9.P.(9.PL 
VN - VG11,9(}r,?.) ............................................... . 

Valn, Överf, Komrev . .. . :9AJ:.9.,?L 
Demografi reserv 

Finansförvaltning 

------

Kommunfullmäktige -3,0 (-2,9) 
KF - Kommunful lmäktige +0,3 (+0,3) 
Budget före ny politisk organisation innebar att full
mäktige hade tre fasta beredningar. Nu finns enbart en 
fast beredning kvar och det tillsätts tillfälliga bered
ningar när så behövs. De tillfälliga beredningarna är 
betydligt billigare än de tidigare fasta. 

KF - Sko lpeng, barnomsorg/grundskola -4,5 (-4,5) 
Vid tillfället för månadsuppfölj ning maj prognostiseras 
det bli ca 80 fler barn och elever än vad det budgete
rats med. Andelen barn som är inskrivna mer än 15 
timmar per vecka och därmed berättigad full förskole
peng är fler än budgeterat och andelen barn som är in
skrivna mindre än 

15 timmar per vecka [i"iJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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är färre än budgeterat, vilket medför ökade kostnader. 
Budget 2017 baseras på det antal som var folkbokförda 
i Båstads kommun sepetember 2016. Prognosen är än 
så länge något oviss eftersom det i prognos inte har ta
gits någon hänsyn till eventuell nettoinflyttning de 
kommande månaderna under 2017. 

KF - Skolpeng, gymnasium -1,5 (-1,5) 
Kostnaden för köp av gymnasieplatser beräknas bli 
högre än budget. Detta beror på ökat antal elever än 
budgeterat inom egen regi samt att eleverna som går i 
annan kommun eller i fristående regi har valt program 
som är dyrare än vad som har budgeterats för. 

Hemvårdspeng +2,6 (+2,6) 
Under årets första månader har trenden fortsatt från 
2016 med lägre behov av hemvårdstimmar än budge
terat. Prognosen visar i dagsläget 148 000 timmar jäm
fört med budget 154 000 timmar. Detta ger en progno
stiserad avvikelse om +1,8 mkr. Intäkterna för om
vårdnadsavgifterna beräknas överstiga budget med 
0,8 mkr. 

Boendepeng +0,2 (+0,2) 
Köp av boendedygn prognostiserar en positiv avvikelse 
om +0,2 mkr, rörande hyresintäkter på Bjärehemmet 
och ökade måltidsintäkter. För korttidsvård är 12 plat
ser budgeterade och under året har det genomsnittligt 
belagts 11 platser. Det finns ett större behov av de
mensplatser i kommunen än budgeterat, och det sker 
ett skifte från somatik- till demensplatser. Den sam
mantaget lägre beläggningen under perioden har med
fört att verksamheten inte prognostiserar ett under
skott trots ovannämnda skifte. 

Kommunstyrelsen +0,6 (+1,1) 
KS- Kommunstyrelse -0,6 (-0,6) 
En kombination av fasta arvoden till ksau ledamöter, 
sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst är 
anledningen till den beräknade avvikelsen. 

KS- Kommunledning +0,1 (±0,0) 
Personalvakans medför en positiv avvikelse . 

KS-Teknik och service +0,7 (+1,4) 
Tekniska kontoret och exploateringsverksamheten 
prognostiserar en positiv avvikelse på +0,3 mkr som 
beror på vakanta tjänster. 

Förändringen av bidragssystemet till föreningar ge r en 
positiv avvikelse om +0,2 mkr då den nya förändringen 
endast slår igenom på halvårse ffekt. 

Båstads kommunrestau ranger prognostiserar en nega

tiv avvikelse om -0,6 mkr. Detta beror bland annat på ej 

full täckning för fasta kostnader då Åslidens vårdbo
ende valde annan leverantör av måltider. En minskning 
av beställd portionsmat inom hemvården samt höjda 
livsmedelspriser påverkar även resultatet negativt. 

Lokalvården prognostiserar en positiv avvikelse på 
+0,7 mkr som delvis beror på förmånligt entreprenad

avtal. 

KS - Bildning och arbete +0,4 (+0,4) 
Arbetsmarknadsenheten prognostiserar totalt en posi
tiv avvikelse om +350 tkr på grund av vakanser inom 
verksamheten för utväxling samt ökade försäljningsin
täkter. Av detta avser +SO tkr arbetscenter och 

+ 100 tkr avser utväxling. 

Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
MN - Myndighetsnämnd +0,1 (+0,1) 
Myndighetsnämnden beräknas få en positiv avvikelse. 
Det kan vara tillfälligt, då det finns en pågående utred
ning om arvoden som kan komma att påverka utfallet 
det här året. 

Utbildningsnämnd -7,6 (-7,6) 
UN - Utbildningsnämnd -0,1 (-0,1) 
Anledningen till den beräknade negativa avvikelsen är 
att det ej budgeterats för ett arbetsutskott. Planeras att 
regleras i budget 2018. Den beräknade avvikelsen be
ror också på att i nämnden finns fler arbetsföra som 
begär förlorad arbetsförtjänst än vad som beräknats 
vid budgetarbetet. 

UN - Barn och skola-0,9 (-0,9) 

Barn och skola ram -0,6 (-0,6) 
Familjecentralen prognostiserar en negativ avvikelse 
om -2 60 tkr, vilket beror på att endast hälften av bud
geten har ramväxlats från VO till BS för lokalhyran på 
Köpmansgatan då Stöd- och utvecklingsenheten tog 

över lokalerna från rehab. 

Elevvård/Tilläggsbelopp till grundskolan prognostise
rar en negativ avvikelse om -0,3 mkr på grund av ökat 
antal barn med särskilda behov samt nyanlända. 

Barn och skola resultatenheter -0,3 (-0,3) 
Antal barn/elever i behov av särskilt stöd ökar och 
personalkonstnaderna täcks inte av utdelade tilläggs
belopp. 

UN - Bildning och arbete -6,6 (-6,6) 

Bildning och arbete ram -6,6 (-6,6) 
En prognostiserad avvikelse mot budget på -7,0 mkr 
beror på långa och vårdkrävande placeringar av barn 
och unga samt vuxna inom Individ och familj . 

l,fL] BÅSTADS 
M KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 
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Prognosen är än så länge osäker eftersom det inte går 

att förutse hur många som kommer behöver placeras 
under året. 

Gymnasiesärskolan prognostiserar en positiv avvikelse 
om +0,4 mkr, som beror på att det är färre inskrivna 
elever än vad det finns budget för. 

Vård och omsorgsnämnd -11,9 (-11,9) 
VN - Vård och omsorg -11,9 (-11,9) 

Resultatenheter -11,9 (-11,9) 
Under våren 2017 pågår en genomlysning av Vård och 
omsorgs verksamhet, med syfte att ta fram åtgärdsför
slag till en budget i balans. 

Hemvårdens utförare prognostiserar en negativ avvi
kelse om -2,0 mkr, främst beroende på ett avgångsve
derlag, ett antal ärende med dubbelbemanning samt 
vikariekostnader för vård i livets slut. 

Under perioden har vård- och omsorgsboende haft en 
beläggning på 95 procent, vilket beror på att många lä

genheter tomställts. Flera lägenheter har också renove
rats under perioden, vilket medför inkomstbortfall. Ut

förarna kompenseras i dagsläget inte under den tom
ställda perioden, vilket kommer att ses över i genom
lysningen. Den negativa avvikelsen om -3, 7 mkr beror 
delvis på den lägre beläggningen, vilket innebär lägre 
intäkter för utförarna (ca -0,7 mkr) . Andra orsaker till 
avvikelsen är punktinsatser för vårdtagare som ej kan 
lämnas utan uppsikt, samt ett ökat behov av beman
ning då många vård- och omsorgstagare befunnit sig i 
livets omedelbara slut. Introduktion av sommarvika
rier bidrar också till underskottet, eftersom verksam
heten under perioden för bredvid gång har dubbla lö
nekostnader. Det råder brist på timvikarier i verksam
heten, vilket har inneburit att det i vissa fall tvingat sät
tas in dyra vikarielösningar, där vikarietid har fallit ut 
som övertid. Åtgärder har satts in för att minimera 
övertiden, men problematiken kvarstår på grund av 
personalbristen. 

Förändringen till särskilt boende på Bjärehemmet är 
nu slutförd och inga korttidsplatser finns kvar där. 
Ovanstående underskott för vårdboende inkluderar 
även ett underskott för Bjärehemmet rörande föränd
ringen till ett renodlat somatikboende som aviserades 
vid det politiska beslutet (-550 tkr). 

Skogslidens korttidsboende har inte varit fullbelagt 
under hela perioden, i genomsnitt har 11 platser varit 
belagda. Korttiden prognostiserar -0, 7 mkr i avvikelse 
då vårdtyngden har varit hög. 

Stimulansmedel om +4,2 mkr för ökad bemanning 
inom äldreomsorg mottogs i februari 2017 och har för-

delats på verksamheterna Almgården, nattpatrull i or
dinärt boende och mottagningsteam. 

Den negativa avvikelsen om -5,1 mkr för stöd och om
sorg beror på ett antal poster där täckning för verk
samheten inte finns i vård och omsorgs budget. Det rör 
sig om två platser på gruppboendet Myllefallet 
(-3,0 mkr), en extra köpt plats inom psykiatrin 
(-0,7 mkr) samt ett utökat behov av boendestöd 
(-0,5 mkr). Ett nytt ärende av personlig assistans har 
också påbörjats under året (-0, 7 mkr). 

Bemanningen av sjuksköterskor på Skogsliden har inte 
varit patientsäker fullt ut och kommer därför att för
stärkas. Detta tillsammans med bemanningen av sjuk-
sköterskor under sommaren prognostiseras 

ge -0,8 mkr i negativ avvikelse. 

Verksamhetsövergripande äldreomsorg prognostiserar 
ett överskott om +635 tkr, främst beroende på att de
mensteamet inte startats upp fullt ut ännu. Hyreskost
naden för hjälpmedelsförrådet på Köpmansgatan är in
kluderat i ovanstående överskott med en negativ pro

gnos om -80 tkr. 

Kostnaden för återgång av Åsliden till kommunal regi 
årets tre sista månader finns medtagen i prognosen 
uppgående till -420 tkr. 

Valnämnd +0,1 (+0,1) 
Överskott i år då valarbetet ännu inte dragit igång or

dentligt. 

Överförmyndare -0,7 (-0,7) 
Överförmyndarens nuvarande verksamhetsomfattning 
ryms inte inom budget. Den negativa avvikelsen avser 
kostnader som verksamheten har för gode män och 
förvaltare. 

Finansiering +18,0 (+17,0) 
Finansförvaltning +17,0 (+16,0) 
Främsta anledningen till den positiva avvikelsen på 
+ 18,0 mkr är ökade skatteintäkter om närmare 
+ 10,0 mkr jämfört med budget. Främst är det ökad be
folkning under 2016 som leder till ökade skatteintäkter 
men även en större ökning av intäkterna från fastig
hetsskatten. Ytterligare förklaring ligger i att nuva
rande prognos bygger på antaganden om starkare 
sysselsättningsuppgång 2016-2017 än vad prognosen 

som ligger till grund för budgeten gjorde. 

Övriga positiva prognostiserade budgetavvikelser är 
lägre räntekostnader, lägre avskrivningskostnader, 
lägre pensionskostnader samt högre utdelnings- och 

borgensintäkter 
budgeterat. 

än 
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Demografireserv +1,0 (+1,0) 
Demografireserven ska täcka eventuellt ökade kostna
der till följd av ökade volymer kopplade till demo
grafiska förändringar. 

Investeringar +13,2 (+17,6) 
Avser investeringar inklusive medfinansiering statlig 
infrastruktur och exklusive exploatering. 

Prognosen för skattefinansierade investeringar är en 
positiv avvikelse på +3,2 ( +23, 7) mkr och för avgiftsfi
nansierade investeringar en positiv avvikelse på 
+6,1 (-9,1) mkr. För medfinansiering statlig infrastruk
tur prognostiseras en positiv avvikelse på +4,0 
( +3,0) mkr. 

KS- Kommunledningskontor -0,2 (-0,2) 
Mer trådlöst nätverk i förskolorna beräknas överskrida 
budget med 0,2 mkr. 

KS- Teknik och service +13,4 (+15,7) 

Skattefinansierad verksamhet inklusive medfinan
siering till statlig infrastruktur +7,3 ( +24,8) 
Sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse om 
7,3 mkr för den skattefinansierade verksamheten. 
Största avvikelsen är gång- och cykelväg mellan Förs-

löv och Fogdarp. Trafikverket som är byggherre beräk
nas komma igång under hösten med färdigställande 

under 2018. 

En negativ avvikelse prognostiseras för tomtförsälj
ningen i Östra Karup som inte kommit igång som pla
nerat samt att Båstadhem inte längre är köpare av tomt 

planerad för dem. 

Avgiftsfinansierad verksamhet +6, 1 (-9, 1) 
En positiv avvikelse prognosticeras på grund av 
mindre behov gällande reinvestering avloppsrening, 
lägre kostnader för ledningen till Ängstorp samt sam
lingskammare Eskilstorps vattenverk 

Befolkning 
Den 31 maj uppgick antalet invånare till 14 615 
(14 619) vilket är en ökning med 1 person sedan års
skiftet (14 614). Motsvarande uppgift för januari-maj 
2016 är en ökning med 60 personer till 14 433. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt inflytt
ningsnetto på +37 samt ett negativt födelsenetto 
på -36. Det flyttade ut 371 personer och 408 flyttade in 
och det föddes 46 barn och 82 personer avled. Uppgif

terna är hämtade från Tekis Kid. 
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[ru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Mötesanteckni~gar - Kommunala handikapprådet 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2017-05-02, kl. 17.30 - 19.00 

Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Ingrid Edgarsdotter, Ordförande 
Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Anhörig- och frivilligverksamheten i Båstads kommun 
Britt-Marie Rosander, DHR 

1 (3) 

Kerstin Hörup, SRF 
Jan Gunnarsson, NHR 

BFSTADS KOMlW .:N 

Henrik Andersson, sekreterare 

Frånvarande Krystyna Tornblad och Lena Jönsson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Sven Nordström. 

2. Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsen 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: Information om hur det är att vara parkinson
sjuk samt diskussion om tågstationen i Hemmeslöv (punkt 8) . 

3. Information om hur det är att vara parkinsonsjuk 
Hedvig föredrar detta ärende, tillsammans med Göran Kjellerstedt i Båstad som lever som 
parkinsonsjuk. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som främst drabbar 
nervcellerna i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin. En brist på dopamin gör att det 
blir svårare att samordna kroppens rörelser. Parkinsons sjukdom kan drabba vem som helst. 
Det finns en viss ärftlighet för sjukdomen. I Sverige finns cirka 20.000 personer med 
diagnosen. Omkring 2.000 personer per år drabbas. 

Görans hustru misstänkte för cirka åtta år sedan att han var sjuk och en röntgen visade att 
substansen dopamin saknades i hjärnan. Han fick medicin, som har hjälpt. Han medicinerar 
fyra gånger per dygn, aldrig i samband med måltider. Sifrol nämns som ett medikament, men 
ger ofta hallucinationer. Blodtrycksfall om medicineringen inte hålls. Musklerna kämpar 
emot, kramper uppstår. Bra med vattengympa, styrketräning etc, eller träning i största 
allmänhet. Stress och inaktivitet inte bra alls för den som har parkinson. Bilkörning går bra 
även om det stundtals kan uppstå tillfälliga ryckningar i benen, ett i taget, berättar Göran. 

Studier visar på att det är en större andel boende i Sveriges östra delar som drabbas. Finns 
samband med att dricka vatten från egna brunnar? När det g~iller forskning på området så 
ligger Sverige verkligen i framkant. 

Några foldrar i ämnet delas ut och skickas runt: 
- Parkinsonföreningen i Båstad - infonnationsfolder (se bilaga). 
- "En liten faktabok om Parkinsons sjukdom" - symtom, diagnostik och behandling. 
- "Detta kan jag göra vid parkinson". 
- "Parkinson med livskvalitet". 
- "Jag kan Parkinson". 

L/ ce/ Jf{j 
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4. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ordföranden går kort igenom senaste nytt från nämnden. 

2 (3) 

Genomlysningen av hela verksamheten av externa konsulten Health Navigator AB fortsätter 
och beräknas vara klart före sommaren. Ett antal enkätundersökningar har genomförts. 

Nämnden har beslutat om införande av så kallade höftskyddsbyxor. Alla vård- och 
omsorgstagare med bedömd fallrisk, oavsett boendeform, får två höftskyddsbyxor /år. 
Sekreteraren kollar med kommunens Mas (Medicinskt ansvariga sjuksköterska) hur denna 
information nått ut. Här är hennes svar: Informationen har inte nått ut till alla ännu eftersom 
förvaltningen håller på att ta fram en tydlig rutin kring hur detta ska administreras och hur 
processen går till. Det finns en fallpreventionsgrupp som arbetar med frågan. Rutinen 
kommer att baseras på förslaget som nämnden beslutade sig att bifalla. 

5. Genomgång av anteckningar från förra mötet 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. 
Anteckningarna godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun 
Förslaget var att avslå själva ärendet men kommunstyrelsen har den 5 april 2017 beslutat att 
skicka ärendet på remiss till de kommunala råden. Kommunstyrelsen beslutade den 12 
oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förutsättningar, samt söka eventuella 
samarbetspartners, för produktion och distribution av Tillgänglighetsguide för Båstads 
kommun samt att guiden bör vara distribuerad juni 2017. 

I tjänsteskrivelsen från den 10 mars 2017 redovisas en sammanfattning av ärendet. Sven 
menar på att den arbetsinsats och kostnad som redovisas inte är relevant. Det går att 
genomföra detta till en betydligt lägre kostnad. Kommunen bör kontakta Västra Götaland 
för att få en presentation av deras tillgänglighetsguide, det verktyg man tagit fram för att 
arbeta med tillgänglighetsfrågor och vilka kostnader man kan räkna med. Licenskostnaden 
för verktyget ligger på runt 10 000 kr. I verktyget finns en mycket detaljerad instruktion om 
hur man ska genomföra inventeringarna. Den är så tydlig att personer som har behov av 
arbetsträning kan genomföra en inventering utan att gå kurs. Man ska inte ta in konsulter 
för att göra inventeringen, då kommer kostnaderna att bli mycket höga. 

Presidiet skriver fram ett yttrande i ärendet inför nästa möte. 

7. Förslag om att ändra handikapprådets reglemente 
Pensionärsrådet har inkommit med en begäran om att man önskar åtta schemalagda 
sammanteräden per år från och med 2018, istället för fyra som man har i dagsläget. 
Förändringen väntas bli att bägge råden ska ha samma antal möten per år, nämligen sex 
stycken. Slutligt beslut förväntas tas i kommunfullmäktige innan sommaren. 

8. Ledamöterna runt/övrigt 
Rådets medlemmar sponsrar den fina blomsterbuketten som ordföranden ordnade inför 
Yvonnes begravning. 

Kort kommentar kring förändringarna utanför Turistbyrån i Båstad. Bra med ramp och räcke 
men varför fortfarande kullersten på parkeringsplatserna? Jan berättar mer om denna 
problematik. 

Inriktningsdokument för Förslöv: input om vad som kan anses vara viktigt och bra för 
Förslöv, samt hur orten bör utvecklas. Trots mycken nybyggnation mm på orten ska 
bankkontoret strax läggas ner, men bankomaten kommer att finnas kvar. 

Kort kommentar kring den förbättrade tillgängligheten in till kommunhuset i Båstad. 

450

450



Rådet går igenom artikeln i HD om tågstationen i Hemmeslöv, som enligt intervjuad 
representant från bland annat DHR:s Skånedistrikt har stora brister när det gäller 
tillgängligheten. Rådet är bland annat överens om att handikapparkeringarna hamnat 
väldigt långt bort från själva perrongen. 

3 (3) 

Sven undrar hur han enklast kan kolla arvodena som skett via kommunen/HR servicecenter 
nu när pappersutskicken därifrån upphört. Sekreteraren kollar upp detta inför nästa möte. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 20 juni klockan 17.00 i Astrakanen, kommunhuset i Båstad. 

/J, ' / ) ,r;; }, 
åstadden30maj2017 ~,- -~ 

I /t/Jdgarsd~ JJlkl Henrikilnilers~ 
u~~ · ~ {/t 

rdförande 7·-. , Sekreterare 

1 tf!/f? J,~ 'r/{I l- , "' 
ven Nordström 

Justerare 
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Parkinsons sjukdom 
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som 
främst drabbar den miljon nervceller i hjärnan som 

bildar signalsubstansen dopamin. En brist på dopamin 
gör att det blir svårare att samordna kroppens rörel-

. ser. När större delen av dessa nervceller skadats upp-
~ (fr står de första märkbara symtomen. Symtomen förvär

·@e ras ju fler dopaminproducerande nervceller som dör. 

Sjukdomen har ett fortskridande förlopp med gradvis 

ökande handikapp. 

VEM FÅR PARKINSONS SJUKDOM? 
Parkinsons sjukdom kan drabba vem som helst. Det 

finns en viss ärftlighet för sjukdomen, och den är 

lika nästan lika vanlig hos kvinnor som hos män. Den 
startar i de flesta fall efter 65 års ålder, men 10-15 
procent av de drabbade är under 65 år. 

I Sverige finns idag cirka 20 000 personer 
med diagnosen .. Omkring 2 000 personer per år får 

diagnosen. 
SYMTOM 

Symtomen på Parkinsons sjukdom kan variera mycket 

från person till person och brukar till en början vara 
~ 7· ~ ,..,),,. ~ diffusa.De främsta symtomen är motoriska: rörelse-

"\Y'-""-,,_G hämning, muskelstelhet och skakningar. Försämrad 
~~~ D .. • 

balans är mycket vanligt. Aven tal- och röstproblem 

Illustration: Anna Ödlund 

kan uppkomma. 

Parkinson påverkar inte bara motoriken utan 
ger även upphov till så kallade icke-motoriska sym
tom. Det är till exempel vanligt med trötthet, sömn

problem, blodtrycksfall och inkontinens. Det är inte 
heller ovanligt med psykiska symtom som depression 

och nedstämdhet. 
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M EDICINERING OCH NEUROKIRURGISKA ATGARDER 
Eftersom ingen vet varför nervcellerna som producerar dopamin dör, 
går det ännu bara att behandla symtomen. Det finns ett tjugotal 
mediciner. Doseringen av medicinerna är mycket individuell och 
måste utprovas noggrant i samråd mellan läkare, patient och 
anhöriga. 

Under den senare delen av sjukdomen kan tillståndet variera 
kraftigt under dagen, beroende på svängningar i effekten av medi
cinen. Det kallas dosglapp och är återkomst av parkinsonsymtom 
~ellan två doser och kan resultera i on/off-fenomen som ger häftiga 
svängningar mellan god rörlighet och stelhet. Även överrörlighet fö
rekommer, då har man mycket svårt att kontrollera sina rörelser. När 
sedan mängden dopamin sjunker går personen över till off-läge och 
blir stel, orörlig och ibland nedstämd. 

Den grundläggande behandlingen av Parkinsons sjukdom 
sker via olika läkemedel i tablettform. När dessa inte räcker till finns 
det djup hjärnstimulering (OBS), pumpbehandling direkt till tunntar
men eller pumpbehandling direkt under huden. 

PARKINSONTEAM OCH REHABILITERING 
En tidig kontakt med ett parkinsonteam är viktigt. Parkinsons sjuk
dom karaktäriseras av en mellan olika individer kraftigt varierande 
symtombild. Alla behandlingsinsatser måste därför individanpassas. 
Parkinsons sjukdom är en kronisk fortskridande sjukdom. Detta gör 
att all behandling måste omprövas allteftersom tiden går. 

Rehabiliteringsinsatser ska erbjudas under hela sjukdomsför
loppet. Det är viktigt med kontinuerlig sjukgymnastik för att träna 
och bibehålla rörligheten i musklerna. Ofta handlar det om att beva
ra en god kroppshållning, att gå på rätt sätt eller att sitta och vända 
sig rätt, öva balans, rytm och koordination. Detta betyder mycket för 
både självständighet och självförtroende. All fysisk aktivitet är bra, 
och är den dessutom lustfylld är den ännu bättre, exempelvis dans. 

Förutom läkare är sjuksköterska, fysioterapeut, arbetstera
peut, dietist, logoped och psykolog nödvändiga för att bidra med 
behandling, råd och hjälpmedel. 

Neurorehabilitering är en process som stödjer personen att 
få kunskap och insikt om sjukdomen och dess konsekvenser, mobili-
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Parkinsonförbundet anser att: 

Personer med Parkinson ska ordineras den behandling 
som ger bästa möjliga effekt beroende på sjukdomssta
dium och symtom. 

Den som fått Parkinson ska få begriplig information om 
behandlingsval, egenvård och behandlingsprognos. Informa
tionen ska även ges till närstående och anhöriga för att öka 
kunskapen, säkerheten och förståelsen för sjukdomen. 

Återkommande kontrollundersökningar ske erbjudas två 
gånger per år. Som ett första delmål vill vi att alla ska erbju
das ett besök per år hos parkinsonspecialist (neurolog eller 
geriatriker). 

Personer med Parkinson ska ha tillgång till ett parkinson
team som består av läkare, sjuksköt'erska och minst ytterli
gare två av följande: fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, 
psykolog, dietist eller annat. Parkinsonsköterskan har en 
viktig roll som vårdkoordinator. 

sera egna bemästringsstrategier och kunna ta ansvar för sin livssitua
tion. Neurorehabilitering är alltså mycket mer än bara fysisk träning. 
Egenvård är ett begrepp som ofta används. 

Inom modern rehabilitering samverkar ett antal yrkeskatego
rier i team och vi ser gärna en parkinsonsjuksköterska som vårdkoor
dinator i teamet. Forskning visar att förutom medicinsk behandling 
så har teamrehabilitering, träning och förebyggande åtgärder en 
bevisad nytta. 

0 •• 

TILLGANG TILL SPECIALISTLAKARE 
Allmänläkare har generellt sett bristande kunskap om Parkinsons 
sjukdom, dess medicinering och behandlingsmöjligheter. En remiss 
till specialistläkare behövs för att få diagnosen fastställd, information 

' 
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om sjukdomen samt påbörja behandling. Allmänläkare och specia
lister måste samarbeta kring patienten. Parkinsonpatienter behöver 
uppföljning två gånger per år, eller efter behov, av neurolog eller 
geriatriker. 

Vid Parkinson i komplikationsfas ska det alltid utredas om 
man kan vara lämplig för någon av de avancerade behandlingarna. 
Bristen på specialister måste åtgärdas och det behövs fler neuro
loger med inriktning mot Parkinsons sjukdom. För att åstadkomma 
detta måste både intresset och antalet utbildningsplatser öka. 

PARKINSONFÖRBUNDET 
Parkinsonförbundet grundades 1986 och är en ideell riksorganisation med huvud
sakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk 
parkinsonism, och deras anhöriga. Förbundet har idag cirka 8 800 medlemmar 
organiserade i läns- och lokalföreningar över hela landet. 

ANTECKNINGAR 
(kontaktuppgifter till din länsförening, lokalförening, etc) 

I ) / . • ,, ' 1 •1 ·: / / 

(_
1 .1l_·:_:: • ./.U.}L,· ) / ,.'. · t - '.1 )/l)'}· :'1 ) __ ! _ /.· ) ;_s ,~,~ .. </ ----·---. .,, 

• ,' / 1 I / I. ' ,- • /. ' -
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I f · / 
,1 1 7, 
• 1 • .<. / 
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----- ·-

Parkinson 
Förbundet 

---- ----· 

- .- I I y ' / I /) I / 
I ( (_ ' 1- , ( / l ' ) 

Skeppargatan 52, 114 58 Stockholm 
Telefon: 08-666 20 70 
e-post: parkinsonforbundet@telia.com 
www.parldnsonforbundet.se 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

. 20t·06· 1Z 
~s;?,~.;;;,s ~\ 

• I ' flttt1IIUlll1l~~l~ 1ll.t,I _, "" 

Protokoll Styrelsemöte 3/ 2017 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2017-04-07, kl. 13:00-16:00 
på NSRs huvudkontor, Helsingborg. 

Kenneth Lantz, Berner Lundgren, Anders A.4iinssen, Jessica Andersson, Peter Knutsson, 
Bo L_ambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reine Perssen, Christer Hansson och Robin Holmberg. 

Niklas S1:Jale, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Ltffs btg1:JRr JehRnssen, 
Rickard Sallermo, SRhand Keusha, Eva Ingers, Kjell Näslund, 
Relf Ottessen, CRr Axel Anderssen och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Letta Lewis Jenssen, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Dillow, sekr. och Cecilia Holmblad, R~nhållningschef 
under § 43-44. 

Anmält förhinder: "Kursi<& text" 

§ 38 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstc\terar 
närvarande enligt ovan. 

Kenneth Lantz tackar Kim för NSR-dagen som hölls under förmiddagen med temat 
"Från jord till bord - och tillbaka". 

Beslutar . . 
att.godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Christer Hansson justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 3/ 2017. 

1 (3) 
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§ 39 Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar'om resultatet t.o.m. mars 2017. 

Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 8 Mkr vilket är drygt 2 Mkr 
sämre än budget. Prognos för 2017 beräknas följa budgeterat resultat. 

Hittills har investeringar för 2,3 Mkr genomförts. 

Beslutar 
. att godkänna rapporterna och lägga, dem till handlingarna 

§ 40 Information från Ägarråd 
Ordförande Kenneth Lantz informerar från ägarådet den 5 maj: 

Förslag föreligger om att förändra styrelsens numerär i konsortialavtal genom att 
NSRs styrelse består av en ledamot från varje kommun men fyra från Helsingborg 
samt en suppleant från varje kommun men två från Helsingborg. 

Uppföljning av nedskräpning i ägarkommunerna som kan härledas till införandet av 
begränsat antal besök som ingår i avfallståxan skall ske vid ägarrådet om ett år. 

Ägarrådet gav Ekonomiska och Tekniska delegationen i uppdrag att definiera vad 
som är grunderbjud_andet i den solidariska finansieringen av Å VC. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna 

§ 41 Verksamhetsrapporter 
a) VD Kim Olsson informerar om en brand i restavfallet på anläggningen i Helsing

borg. 

b) VD Kim Olsson informerar att det inte tillkommit något att rapportera avseende 
införandet av begränsat antal besök finansierat av avfallstaxan. 

c) VD Kim Olsson rapporterar om lokaliseringen av de nya återvinningscentralerna. 
Inget nytt att rapportera angående-Bjuv-Åstorp, samt att Båstad kommuns full
mäktige skall hantera frågan inom kort. 

d) VD Kim Olsson informerar om att NSR ansökt till Ängelholms kommun om till
stånd att få omlasta hushållsavfall på Vejbytippen . . 

e) VD Kim Olsson informer.;i.r örn LBG AB. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 42 Affärsplan 2020 
VD Kim Olsson informerar att inga synpunkter har framförts angående affärsplanen 
och den vid förra styrelsemötet presenterade affärsplanen för perioden 2018-2020. 

Beslutar 
· att anta affärsplan 2018-2020. 

§ 43 Renhållningen 
Renhållningschef Cecilia Holmblad presenterar goda exempel på återbruk. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 44 Workshop "Miljöstyrande taxa" 
Renhållningschef Cecilia Holmblad presenterar materialet från styrelsens workshop 
_som var under styrelsemötet 2017-04-07. 

Beslutar 
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

§ 45 · Anmälningar 
VD Kim Olsson informerar om att styrelsesekreterare Eva-Lena Diilow slutar hos 
NSR. Styrelsen tackar Eva-Lena för gott samarbete och önskar henne lycka till på det 
nya arbetet. 

§ 46 Övriga frågor 
Christer Hansson önskar att NSRs årsstämma ska hållas på egen dag och inte ihop 
rri.ed Helsingborg Stad. 

§ 47 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. . 

Helsingborg 2017-05-16 

V) p protoko~ t . 
(:ll.)~lQvo,~~ 

Eva-Lena Diilow 

Ck~ 
Christer Hansson 

3 (3) 

458

458



0 N5R" 
Protokoll Nr 3/ 2017 Ekonomiska och tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2017-05-15, kl 09:00-12:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Elisabet Edner, Båstad . 
Fredrik Jönsson, Båstad 
Sven-Inge Granlund, Båstad 

_ Linda Ekström, Helsingborg · 
Tommy Lindvall, Höganäs 
Stefan Marthinsson, Ängelholm 

Närvarande från NSR: 

Bl .STADS KOMN( N 
Kommunstyrelsen 

• 2017 -06- 1 2 - -
.~~"?. ...... ~.::>.~.\)\ 

<~~ ... ~ :: .. ~.~.~ •• 

Kim Olsson, Cecilia Holmblad, Mats Örth, Anna-Karin Falkenströrn och Eva~Lena Diilow. 

1. Mötets öppnande 
Kim Olsson öppnar 'mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Mats Örth svarar på Tommy Lind valls fråga från förra delegationsrnötet angående 
särredovisning för renhållningskollektivet till kommande årsredovisningar. 
Mats har kontaktat Avfall Sverige, NSRs revisor samt Stefan Marthinssön, Ängelholm och de 
korn fram till att renhållningskollektivet får en·egen not i årsredovisningen framöver. 
Mat1;, gör ett förslag som kommer skick~s ut till delegationen inför nästa möte. 

Föregående protokoll godkändes. 

4. Information från respektive kommun 
Bjuv - Ingen representant på mötet 

Båstad - Fredrik Jönsson informerade om att Båstad kommer upphäva det gamla beslutet 
om att återvinningscentralen ska ligga i Svenstad ärendet ska upp i KF. 

Fredrik informerar om att han nu slutar hos Båstad kommun. Ersättare för Fredrik är ännu 
inte klart så Sven-Inge Granlund komrn_er att ersättare under en övergång. 

Helsingborg - Inget att rapportera 

Höganäs - Tommy informerar om att kommunen ser över ny utfartsväg gällande Tjörröd
'anläggningen samt Höganäs bolaget, för att slippa all tung trafik genom staden. 

· Åstorp - Ingen representant på mötet 

Ängelholm - Inget att rapportera 
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5. Ekonomiska rapporter 
Mats Örth informerar om resultatet t.o.m. mars 2017. 
Resultatet för NSR-koncemen visar en förlust på 8 Mkr vilket är drygt 2 Mkr sämre än 
budget. Prognos för 2017 beräknas följa budgeterat resultat. 
Hittills har investeringar för 2,3 Mkr genomförts. 

6. Information från Ägarråd 
Kim Olsson informerar från ägarådet den 5 maj: 

Förslag föreligger om att förändra styrelsens numerär i konsortialavtal genom att NSRs sty
relse består av en ledamot från varje kommun men fyra från Helsingborg samt en suppleant 
från varje kommun men två från Helsingborg. 

Uppföljning av nedskräpning i ägarkommunerna som kan härledas till införandet av be
gränsat antal besök som ingår i avfallstaxan skall ske vid ägarrådet om ett år. 

Ägarrådet gav Ekonomiska och Tekniska delegationen i uppdrag att definiera vad som är 
grunderbjud_andet i den solidariska finansieringen av Å ve. 

7. Verksamhetsrapporter 
a) Kim Olsson informerar om en brand i restavfallet på anläggningen i Helsingborg i början 
på april. 

b) Anna-Karin Falkenström rapporterar besöksstatistiken gällande ÅVC-bonuriama. 

c) Kim Olsson rapporterar om lokaliseringen av de nya återvinningscentralema, inget nytt 
att rapportera angående Bjuv-Åstorp och se Fredriks rapport under punkt 4 gällande Båstad. 

d) Kim Olsson informerar om att N~R ansökt till Ängelholms kommun om tillstånd att få 

omlasta hushållsavfall på Vejbytippen. 

e) Kim Olsson informerar om LBG AB. 

8. Affärsplan 2020 
Kim Olsson informerar att inga synpunkter har framförts angående affärsplanen 2018-2020. 
Beslut föreslås antas vid styrelsemötet 2017-05-16. 

9. Renhållningen 
Cecilia Holmblad presenterar goda exempel på återbruk. 

10. Anmälningar 
Kim Olsson informerar om att Avfall Sveriges årsstämma kommer hållas den 31 maj. 
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11. Övriga.frågor 
Kim Olsson informerar om att Eva-Lena Dillow kommer sluta hos NSR och gå vidare till 
nytt företag inom VeraPark. 

14. Mötet avslutas 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

' Nästa möte torsdag den 7 september klockan 09:00-12:00 

Helsingborg 2017-05-15 

Vid protokollet Justeras 

~~~)Ll(>-\V 
Eva-Lena Diilow 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Personalrepr: 

Övriga: 

el C, 1ADS KOfvfö , \J 
f(ommu:1sfyref;ier1 

NSRAB 

Protokoll Styrelsemöte 3/2017, Konstituerande_ styrelsemöte 

Fredag 2017-05-05, kl. 16.00 - 16.30 
på Helsingborg Arena. 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren,-Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Lambertsson Persson, Renee Stimtherg Ohltimter, 

Gustaf Wingårdh, Reine Persson, Christer Hansson och Robin Holmherg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Ferssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Ricktird Stillermo, Stihtind Koushti, Eva Ingers, Kjell Näslund, Rolf 
Ottosson, Ctir Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

}tinn Themtisen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart) ensen, Unionen 
Lettti Lewis Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Di.ilow, sekr 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 31 

§ 32 

Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt 
justering av protokoll , 

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 2/ 2017. 

Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och 
VD-instruktioner-

Beslutar 
att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning 
och VD-instruktioner för NSR AB genom undertecknande av 
ordföranden, vice ·ordförand~n och VD .. 
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§33 

§ 34 

§ 35 

§36 

§ 37 

Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare 

Beslutar 
att utse Kim Olsson till verkställande direktör tills vidare 
att utse Eva-Lena Diilow till sty.relsens sekreterare tills vidare 

· att genom särskilt avtal med VD anse anställnings- och arvodesfrågan 
reglerad ti~ vidare 
att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering samt rapporterar till _ 
styrelsen. 

Firmateckning 

Beslutar 
att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och vice 
ordföranden samt verkställande direktören, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder. · 

Ansvars försäkring 

VD Kim Olsson informerar om att bolaget har teckn.at en 
ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande befattningshavare 
gentemot det personliga ~svaret enligt aktiebolagslagen. Försäkringen 
gäller med beloppet 20 MSEK per skada och år. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor var anmälda. 

Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Helsingborg 2017-05-05 

YJ? pr?tok~:_ . 

~ !C~~-· 
Eva-Lena Diilow 
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NSR Produktion AB 

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NSR Produktion AB 
tisdag 2017-05-04, på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB genom Kenneth Lantz 1 000 

Summa deltagare 

Övriga närvarande: 

Berner Lundgren 

= 

Övriga: Kim Olsson, sekr./vd. 

Aktier/ röster 

§ 1 Bolagstämmans öppnande 

1 000 

Styrelsens vice ordförande Kenneth Lantz förklarar bolagsstämman 
öppnad. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att ~odkänna den utsända dagordningen. 

§ 5 Val av justeringsperson 

Beslutas 
att ordföranden för bolagsstämman justerar stämmoprotokollet. 
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§ 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 

VD Kim Olsson informerar om att stämmohandlingarna utsändes med 
post den 21 mars 2017 till ombudet. 

Beslutas 
att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad . 

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 
tillsammans med styrelsens förslag till vinstdisposition. 

VD Kim Olsson läser upp revisionsberättelsen. 

VD Kim Olsson läser upp lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Beslutas 
att godkänna den framlagda redovisningen och revisionsberättelserna . 

§ 8 Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR 
Produktion AB 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och 
lekmannarevisorerna 

Föreligger förslag att inga särskilda ersättningar skall · utgå till styrelsen 
utöver de som tillämpas i moderbolaget. 

Beslutas 
att inga särskilda arvoden skall utgå till styrelsen samt 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. 
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§ 10 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutas 
att antalet styrelseledamöter ska vara elva med lika många personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationerna utsedda 
ledamöter jämte suppleanter. 

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Föreligger moderbolagets förslag till styrelseledamöter och personliga 
suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie bolagsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter 

Anders Månsson(S) 
Jessica Andersson(S) 
Kenneth Lantz(KD) 
Berner Lundgren(S) 
Peter Knutsson(M) 
Bo Lambertsson Persson(M) 
Renee Sandberg Ohlander(S) 
Gustaf Wingårdh(M) 
Reino Persson(S) 
Christer Hansson(S) 
Robin Holmberg(M) 

Personliga suppleanter Kommun 

Niklas Svalö(S) Bjuv 
· Claes Wastensson (BP) Båstad 
Henrik Forssell(M) Helsingborg 
Lars-Ingvar Johansson(S) Helsingborg 
Rickard Sallermo(MP) Helsingborg 
Sahand Kousha(L) Helsingborg 
Cecilia FransseA{S) ~\X,\ \"'~·S Helsingborg 
Kjell Näslund(M) Höganäs 
Rolf Ottosson(SD) Åstorp 
Carl-Axel Andersson(EP) Ängelholm 
Lennart Nilsson(C) Ängelholm 

att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 

Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

Suppleanter 

Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis Jonsson, Akademikerna 
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Val av revisorer och revisorssuppleanter för perioden 2017 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 
2014. Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2014-12-09 att utse 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsföretag för perioden 
2015-2018. Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg. 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utse Aina 
Modig Lindell till ordinarie lekmannarevisor för perioden 2015-2019 samt 
2016-09-20 utsett Mikael Molin till suppleant för perioden 2016-2019. 

Beslutas 
att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt ovan. 

§ 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen 

Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 14 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. 

Beslutas 
att förklara 2017 års årsstämma avslutad. 
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e/. ~c.~·1-~DS KOM1"·, \! 

0 N511® 
f<ommw1styrelsen 

NSRAB 
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings 
Aktiebolag (NSR AB) fredag 2017-05-05, kl. 14:45-15:15 på Helsingborg Arena. 

Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster 

Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs stad 
Höganäs kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 

Summa deltagare . 

Övriga närvarande: 

Styrelseledamöter: 

Styrelsesuppleanter: 

Anmält förhinder: 

Personalrepr. 

Revisorer: 

Lekmannarevisorer: 

Övriga: 

genom Christer Landin 385 
genom Bo Wendt 320 
genom Peter Danielsson 2578 
genom Peter Schölander 574 
genom Roriny Sandberg 345 
genom Lars Nyander 798 

Aktier/ röster 5 000 

Anders Månsson, Jessica Andersson, Kenneth Lantz, Bemer 
Lundgren, Peter Knutsson, Bo L-Persson, , Gustaf Wingårdh och 
Christer Hansson 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Lars-Ingvar Johansson, Eva 
Ingers, Kjell Näslund, Rolf Ottosson, och Lennart Nilsson. 

Renee Stm.dherg, Reine Perssen, Rehin. Helmherg, Henrik Forssell, 
Rickard Sallerme, Sahand Keusha och Carl Axel An.derssen. 

Lennart Jensen, Unionen 

. Ingen närvarande 

Aina Modig Lindell, Helsingborg 

Elin Ask och Linda Ekström, båda Helsingborgs stad, 
Mats Örth och Eva-Lena Di.ilow, NSR, samt Kim Olsson, NSR, 
sekr./vd. 
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. §1 Årsstämmans öppnande 

Styrelsens ordförande, Kenneth Lantz förklarar årsstämman öppnad. 

§ 2 . Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

Beslutas 
att välja Kenneth Lantz till ordförande vid stämman samt 
att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. 

Beslutas 
att godkänna förteckningen som röstlängd. 

Godkännande av dagordning 

Beslutas 
att godkänna. den utsända dagordningen. 

Val av två justeringspersoner 

Beslutas 
att ordföranden för årsstämman Peter Schölander och Lars Nyande~ justerar 
stämmoprotokollet. -

Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad 

Ordförande Kenneth Lantz informerar oin att stämmohandlingarna utsändes 
med post de~ 13 april 2017 till ägarkommunerna och dess ombud. 

Beslutas 
att årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, uppföljningsrapport 
enligt § 13 i bolagsordningen samt lekmannarevisorernas granskningsrap
port 

VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens 
årsredovisning och verksamhetsberättelseför verksamhetsåret 2016 
tillsammans med styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Sida 2 av 6 
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§8 

§9 

VD Kim Olsson föredrar uppföljningsrapporten enligt § 13 i bolag.sordningen. 

Ekonomichef Mats Örth framlägger revisionsberättelsen. 

Lekmannarevisorn Aina Modig Lindell framlägger lekmannarevisorernas 
granskningsrapport. 

Beslut om 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR AB 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan . 
att fastställa result~träkningen och balansräkningen, 
att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

Fråga om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

Föreligger utskickat förslag till ersättning enligt bestämmelserna i ERS 2014 för 
Helsingborgs stad för arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna 
samt att ersättning till de valda revisorerna utgår enligt avtal. 

Beslutas 
att från 2017-05-05 utgår ersättning till styrelseledamöter och suppleanter i NSR 
enligt bestämmelserna i ERS 2014 för Helsingborgs stad och dessutom fast 
årsarvode till ordförånde med 9,25 %, vice ordförande 4,5 % och övriga 
ledamöter och suppleanter 1 % av komrnunalrådsarvodet i Helsingborg och 
reseersättning enligt Helsingborgs resereglemente, d.v.s. samma princip som 
tidigare år, dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst, samt 
att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. 

§ 10 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutas 
att antalet styrelseledamöter enligt § 6 i konsortialavtalet ska vara elva 
med lika många personliga suppleanter samt två av personalorganisa
tionerna utsedda ledamöter jämte suppleanter. 
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§ 11 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande 

Föreligger ägarkommunernas förslag till styrelseledamöter och 
personliga suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas 
representanter. 

Beslutas 
att intill nästa ordinarie årsstämma fastställa följande styrelse: 

Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun 

Anders Månsson (S) . Nil<las Svalö (S) 

Jessica Andersson (S) · Claes W astensson (BP) 

Kenneth Lantz · (KO) Henrik Forssell (M) 

Bemer Lundgren (S) Lars-Ingvar Johansson (S) 

Peter Knutsson (M) Rickard Sallermo (MP) 

Bo Lainbertsson Persson (M) Sahand Kousha (L) 

Renee Sandberg Ohlander (S) Eva Ingers (S) 

Gustaf Wingårdh (M) Kjell Näslund (M) 

Reino Persson (S) Rolf Ottosson (SD) 

Christer Hansson (S) Carl-Axel Andersson (EP) 

Robin Holmberg (M) Lennart Nilsson (C) 

. att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter 

Ordinarie 
Jann Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 

· Suppleanter 
Toiwo Henriksson, Transport 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

att utse Kenneth Lantz till styrelsens ordförande för samma period. 
att utse Bemer Lundgren till styrelsens vice ordförande för samma 
period. 

Bjuv 

Båstad 

Helsingborg 

Helsingborg 

Helsingborg 

Helsingborg 

Helsingborg 

Höganäs 

Åstorp . 

Ängelholm 

· Ängelholm 
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§ 12 Val av auktoriserad revisor 

Helsingborgs stad genomförde en upphandling av revisorstjänsten under 2014. 
Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade 2014-12-09 att utse Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till revisionsföretag för perioden 2015-201-8, 
Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg. 

Beslutas 
att fastställa Peter Sjöberg, Öhlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor 

§ 13 Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 
suppleant 

1 

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utse Aina 
Modig Lindell till ordinarie lekmannarevisor·och 2016-09-20 utse Mikael Molin 
till suppleant för perioden 2016-2019: 

Beslutas 
att fastställa Aina Modig Lindell till lekmannarevisor och Mikael Molin till 
suppleant. 

§ 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bo
lagsordningen 
Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 

§ 14a Beslut om borgensavgifter till ägarkommunerna 

Föreligger utskickat förslag att NSR ska för ställd borgen betala en årlig 
borgensavgift till delägarkommunerna i förhållande . till borgensåtagandet. 
Fakturering av borgensavgift sker av respektive kommun. 

Beslutas 
att borgensavgift beräknas per den 31 december och betalas ut efter fakturering 
från respektive kommun. 
Beräkning sker enligt principen: ((IB Lån+UB Lån)/2)*0,25% 

§ 15 Stämmans avslutande 

Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det 
inte finns fler ärenden på dagordningen. ' 
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. . . 

Peter Danielsson · framför ägarens tack till styrelsen, VD och bolagets 
medarbetare, för gott arbete och väl fungerande samarbete under det gånga 
året. 

Kenneth Lantz framför sitt tack till styrelsen, VD och bolagets medarbetare 
samt till ägarna. 

Beslutas 
att förklara 2017 års årsstämma avslutad. 

Vd o llet. 

WJ . 
' 

C) __ 
.\_ 

Kim Olsson 

Justeras: 

JI/L--
1 

Peter Schölander 
. I arsNy1 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

BASTADS KOMML1N 
l<omMunstyralM~n 

Avdelningen för administration 

Teresa Hansson 

Avdelningen för ekonomi och styrning 

Mona Fridell 

MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 13/2017 

2017-06-09 

Vårt dnr: 
17/00003 

Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 

Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Dnr 17/02944 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 9 
juni 2017 bes] utat 

att fastställa avgiftssatsen till 0, 1197 promille till Sveriges Kommuner och Landsting, 
samt 

att även år 2018 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 
invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare 

Bakgrund 

Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007, 
se paragraf 9 i stadgarna. Beräkningen av medlemmens avgift för 2018 baseras på 
rnedelskattekraften i riket 2017 och medlemmens invånarantal 2016. 

Utifrån det inriktningsbeslut som lades fast av styrelsen i maj 2013 kring SKL:s 
långsiktiga finansie1ing för 20I5-2018 ska avgiftssatsen fo11sätta att sänkas, men i en 
lägre takt än tidigare. 

Efter tre år med sänkt promillesats föreslår nu kansliet för 2018 en oförändrad 
promillesats på 0, 1197 promille. Vi ser ett allt större behov av att göra långsiktiga 
satsningar inom digitalise1ingsområdet. De utökade resurserna som en oförändrad 
promillesats ger, jämfört med den planerade sänkta, skulle allokeras dit. Totala 
avgiften skulle då bli 507 mkr (483 mkr), dvs. en höjd nivåjämfört med föregående 
år. 

Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften för 
perioden 2017-2020 ska vara 0, 13 promille. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se,www.skl.se 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Förbundsavgift 2004-2018, mkr (del 1 :2) 

Förbund 2004 2005 2006 

Lf Öre/sk.kr 1,50 1,50 1,425 

Mkr 199 203,9 202,9 

SK Promille 0,80 0,72 0,684 

Mkr 240 221,4 222,0 

SKL Promille 

Mkr 

Totalt Mkr 439 425 425 

2007 2008 2009 2010 

1,425 

49,5 

0,684 

54,3 

0,154 0,1471 0,1367 0,1314 

321,3 425 425 425 

425 425 425 425 

Anm: Under 2007 betalades ca 9112-delar av jörbundsavgiften till SKL (fi·.o.m. 28 mar~) 

Förbundsavgift 2004-2018, mkr (del 2:2) 

Förbund 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lf Öre/sk.kr 

Mkr 

SK Promille 

Mkr 

SKL Promille 0,1317 0,1257 0,1257 0,1247 0,1237 0,1197 

Mkr 425 425 448 455 473 483 

Totalt Mkr 425 425 448 455 473 483 

2011 

0,1351 

425 

425 

2018 

0,1197 

507 

507 

I en bilaga redovisas det medlemsvisa utfallet av förslaget till 2018 års avgiftsnivåer. I 
genomsnitt blir det en höjning av avgiften med 4,9 % vilket främst beror på den ökade 
medelskattekraften. För den enskilde medlemmen kan det bli både större och mindre 
förändringar i avgiften jämfört med 2017 beroende på hur medlemmens invånarantal har 
utvecklats. 

Styrelsen har tidigare år givit en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 
200 000 invånare och till landsting med fler än l 000 000 invånare. Det innebär att de 
fyra största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har 10 procents 
rabatt, liksom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region 
Skåne. Kansliet föreslår att motsvarande beslut fattas även för år 2018. 

Under 2005-2013 hade SKL en nominellt oförändrad avgift, vilket gav oss en intäkt på 
425 mkr årligen. Att avgiftssatsen varit fast innebar att vi haft en reell sänkning på 
16 % (enligt PKV, Prisindex kommunal verksamhet) sammantaget under perioden. Inför 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2014 föreslog vi att avgifissatsen förblev oförändrad - vilket på grund av den ökade 
medelskattekraften och befolkningsökningen gav en ökad intäkt. Behovet av den ökade 
intäkten är framför allt driven av de allmänna kostnadsökningama. 

Förbundsavgiften har hållits nominellt oförändrad under en 9-års period. För att nå en 
budget i balans 2012 genomfördes ett sparprogram under perioden 2009-2011. Det 
innebar kostnadsminskningar motsvarande 65 mkr på kansliet respektive 7 mkr på den 
politiska organisationen. 

Bedömningen inför 2014 var att vi behövde inleda ett nytt besparingsprogram, men 
också att förbundsavgiften måste justeras för att klara en budget i balans. 
Bespa1ingsprogrammet beslutades i1mehålla fyra delar - besparingar på kansli , 
politisk organisation och lokaler & internservice samt ökad utdelning från våra bolag. 

Besparingsprogrammet hanterades under tre år (2014-2016) och medförde en 
hespating på 24 mkr och en ökad utdelning med 10 mkr. Förslaget medgav också att 
ett visst utrymme skapades för särskilda satsningar. 

Reell sänkning 2005-2018 16 % 
700 
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Beslutet om ny avgift med fast avgiftssats för 2018, redovi sat per medlem, finns i 
bilaga 1. 

. Sverig.e~_{:ommuner och Landsting 

\ )k~~( ~f1]{\ 
Lena Micko 
Ordförande 
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Förslag till förbundsavgift 2018 per medlem 

Avgift 2018 
kronor 

Medelskattekraft 220 385 

Befolkning riket 9 967 637 

Avgiftssats promille 0,1197 

Totalt 506 687 000 

Landsting 247 568 000 

Kommuner 259 119 000 

Landsting/region 

Stockholms 53 755 000 

Uppsala 9 500 000 

Södermanlands 7 573 000 

Östergötlands 11 897 000 

Jönköpings 9 286 000 

Kronobergs 5115 000 

Kalmar 6 347 000 

Blekinge 4 165 000 

Skåne 31 332 000 

Hallands 8 423 000 

Västra Götalands 39 611 000 

Värmlands 7 340 000 

Örebro 7 760 000 

Västmanlands 7 042 000 

Dalarnas 7 480 000 

Gävleborgs 7 491 000 

Västernorrlands 6 465 000 

Jämtlands 3 384 000 

Västerbottens 7 000 000 

Norrbottens 6 602 000 

Kommun 

Upplands Väsby 1 152 000 

Vallentuna 862 000 

Österåker 1139 000 

Värmdö 1 104 000 

Järfälla 1955000 

Ekerö 720 000 

Huddinge 2 828 000 

Botkyrka 2 383 000 

Salem 439 000 

Haninge 2 252 000 

Tyresö 1240000 

Upplands-Bro 702 000 

Nykvarn 274 000 

Täby 1 827 000 

Danderyd 862 000 

Sollentuna 1870000 

Bilaga till medd 13 1(7) 
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Stockholm 22 186 000 

Södertälje 2 490 000 

Nacka 2 613 000 

Sundbyberg 1252000 

Solna 2 060 000 

Lidingö 1236000 

Vaxholm 305 000 

Norrtälje 1565000 

Sigtuna 1217000 

Nynäshamn 731 000 

Håbo 544 000 

Älvkarleby 247 000 

Knivsta 455 000 

Heby 363 000 

Tierp 547 000 

Uppsala 5 078 000 

Enköping 1128 000 

Östhammar 574 000 

Vingåker 239 000 

Gnesta 286 000 

Nyköping 1446000 

Oxelösund 313 000 

Flen 440 000 

Katrineholm 887 000 

Eskilstuna 2 725 000 

Sträng näs 911 000 

Trosa 326 000 

Ödeshög 140 000 

Ydre 97 000 

Kinda 261 000 

Boxholm 141 000 

Atvidaberg 307 000 

Finspång 565 000 

Valdemarsvik 205 000 

Linköping 4 103 000 

Norrköping 3 662 000 

Söderköping 380 000 

Motala 1 141 000 

Vadstena 194 000 

Mjölby 703 000 

Aneby 175 000 

Gnosjö 253 000 

Mullsjö 191 000 

Habo 305 000 

Gislaved 776 000 

Vaggeryd 357 000 

Jönköping 3 564 000 

Nässjö 810 000 

Värnamo 893 000 

Sävsjö 299 000 
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Vetlanda 717 000 

Eksjö 451 000 

Tranås 494 000 

Uppvidinge 249 000 

Lessebo 228 000 

Tingsryd 326 000 

Alvesta 522 000 

Älmhult 437 000 

Markaryd 261 000 

Växjö 2 355 000 

Ljungby 737 000 

Högsby 157 000 

Torsås 185 000 

Mörbylånga 391 000 

Hultsfred 380 000 

Mönsterås 349 000 

Emmaboda 245 000 

Kalmar 1 749 000 

Nybro 531 000 

Oskarshamn 705 000 

Västervik 957 000 

Vimmerby 411 000 

Borgholm 286 000 

Gotland 3 052 000 

Olofström 352 000 

Karlskrona 1 745 000 

Ronneby 763 000 

Karlshamn 845 000 

Sölvesborg 460 000 

Svalöv 364 000 

Staffanstorp 620 000 

Burlöv 465 000 

Vellinge 929 000 

östra Göinge 375 000 

Örkelljunga 262 000 

Bjuv 399 000 

Kävlinge 804 000 

Lomma 629 000 

Svedala 547 000 

Skurup 406 000 

Sjöbo 494 000 

Hörby 403 000 

Höör 426 000 

Tomelilla 350 000 

Bromölla 332 000 

Osby 345 000 

Perstorp 190 000 

Klippan 451 000 

Astorp 407 000 

Båstad 384 000 
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Malmö 7 765 000 

Lund 3 122 000 

Landskrona 1173 000 

Helsingborg 3 692 000 

Höganäs 681 000 

Eslöv 865 000 

Ystad 773 000 

Trelleborg 1 156 000 

Kristianstad 2 189 000 

Simrishamn 511 000 

Ängelholm 1086000 

Hässleholm 1356000 

Hylte 287 000 

Halmstad 2 594 000 

Laholm 648 000 

Falkenberg 1152 000 

Varberg 1626000 

Kungsbacka 2 117 000 

Härryda 976 000 

Partille 983 000 

Öckerö 336 000 

Stenungsund 679 000 

Tjörn 410 000 

Orust 398 000 

Sotenäs 240 000 

Munkedal 273 000 

Tanum 332 000 · 

Dals-Ed 126 000 

Färgelanda 174 000 

Ale 776 000 

Lerum 1070000 

Vårgårda 297 000 

Bollebygd 240 000 

Grästorp 150 000 

Essunga 148 000 

Karlsborg 182 000 

Gullspång 140 000 

Tranemo 311 000 

Bengtsfors 260 000 

Mellerud 244 000 

Lilla Edet 360 000 

Mark 900 000 

Svenljunga 282 000 

Herrljunga 250 000 

Vara 416 000 

Götene 352 000 

Tibro 292 000 

Töreboda 248 000 

Göteborg 13 188 000 

Mölndal 1 693 000 
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Kungälv 1 140 000 

Lysekil 384 000 

Uddevalla 1453000 

Strömstad 344 000 

Vänersborg 1025000 

Trollhättan 1522000 

Alingsås 1055000 

Borås 2 893 000 

Ulricehamn 628 000 

Amål 336 000 

Mariestad 639 000 

Lidköping 1035000 

Skara 501 000 

Skövde 1 425 000 

Hjo 239 000 

Tidaholm 337 000 

Falköping 865 000 

Kil 311 000 

Eda 224 000 

Torsby 320 000 

Storfors 106 000 

Hammarö 412 000 

Munkfors 97 000 

Forshaga 302 000 

Grums 238 000 

Arjäng 262 000 

Sunne 350 000 

Karlstad 2 376 000 

Kristinehamn 646 000 

Filipstad 287 000 

Hagfors 312 000 

Arvika 685 000 

Säffle 410 000 

Lekeberg 201 000 

Laxå 150 000 

Hallsberg 412 000 

Degerfors 253 000 

Hällefors 187 000 

Ljusnarsberg 131 000 

Örebro 3 857 000 

Kumla 562 000 

Askersund 297 000 

Karlskoga 806 000 

Nora 281 000 

Lindesberg 623 000 

Skinnskatteberg 117 000 

Surahammar 265 000 

Kungsör 222 000 

Hallstahammar 418 000 

Norberg 153 000 
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Västerås 3 876 000 

Sala 588 000 

Fagersta 353 000 

Köping 682 000 

Arboga 366 000 

Vansbro 179 000 

Malung-Sälen 264 000 

Gagnef 268 000 

Leksand 407 000 

Rättvik 286 000 

Orsa 180 000 

Älvdalen 186 000 

Smedjebacken 287 000 

Mora 534 000 

Falun 1 518 000 

Borlänge 1358000 

Säter 292 000 

Hedemora 406 000 

Avesta 608 000 

Ludvika 706 000 

Ockelbo 154 000 

Hofors 252 000 

Ovanåker 306 000 

Nordanstig 251 000 

Ljusdal 502 000 

Gävle 2 629 000 

Sandviken 1022000 

Söderhamn 683 000 

Bollnäs 709 000 

Hudiksvall 983 000 

Ange 250 000 

Timrå 474 000 

Härnösand 663 000 

Sundsvall 2 591 000 

Kramfors 489 000 

Sollefteå 522 000 

Örnsköldsvik 1475000 

Ragunda 143 000 

Bräcke 170 000 

Krokom 392 000 

Strömsund 310 000 

Are 290 000 

Berg 187 000 

Härjedalen 268 000 

Östersund 1626000 

Nordmaling 188 000 

Bjurholm 65 000 

Vindeln 143 000 

Robertsfors 179 000 

Norsjö 109 000 
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Malå 82 000 

Storuman 156 000 

Sorsele 67 000 

Dorotea 72 000 

Vännäs 229 000 

Vilhelmina 178 000 

Asele 75 000 

Umeå 3 234 000 

Lycksele 322 000 

Skellefteå 1 903 000 

Arvidsjaur 170 000 

Arjeplog 76 000 

Jokkmokk 134 000 

Överkalix 89 000 

Kalix 429 000 

Övertorneå 120 000 

Pajala 161 000 

Gällivare 473 000 

Älvsbyn 216 000 

Luleå 2 025 000 

Piteå 1 101 000 

Boden 738 000 

Haparanda 261 000 

Kiruna 609 000 

Bilaga till medd 13 7(7) 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

BASTADS ~<OMML fN 
f<.:>mmunstyrelsen 

MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 12/2017 

2017-06-09 

Vårt ärendenr: 

17/00003 

Kommunstyrelserna 
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskl iga 
rättigheter 

Ärendenr: 17/03004 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveliges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 9:e 
juni 2017 beslutat 

att godkänna förslaget till överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har haft en överenskommelse om 

att stärka arbetet med mänskliga rättigheter sedan 2014. Det har bland annat 

resulterat i utbildningar om mänskliga rättigheter, utvecklingsarbete om mänskliga 

rättigheter i styrning och ledning och en MR-plattform som SKL:s styrelse tog beslut 

om i mars 2017. Nu har SKL:s styrelse och regeringen fattat beslut om en ny 

överenskommelse som bygger vidare på de tre huvudområdena utbildning, styrning 

och ledning och plattfonnen. En viktig del är fo11satt spridning till SKL:s alla 

medlemmar. Den nya överenskommelsens förslag på budget och tid redovisas för ett 

år i taget eftersom rege1ingen inte kan föregå riksdagens beslut men avsikten är att 

överenskommelsen ska pågå i två år och omfatta totalt 6 miljoner kronor. 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

Sveiiges Kommuner och Landsting 

,··' ~ \]( \_;\(\_ ~ 
Lena Micko 
Ordförande 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

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

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

Kulturdepartementet 

Protokoll 
vid regeringssammanträde 

2017-06-08 
Ku2017 /00256/D1SK 
Ku2017/01466/D1SK 

Bemyndigande att ingå en överenskommelse med Sveriges 
Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter 

Regeringens beslut 

Regeringen bemyndigar kultur- och demokratiminister J\lice Bah Kuhnke, 

eller den hon sätter i sitt ställe, att underteckna överenskommelsen mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka 

arbetet med mänskliga rättigheter. Överenskommelsen har den lydelse som 

framgår av bilagan till detta beslut. 

Ärendet 

Efter överläggningar mellan företrädare för Regeringskansliet och SKL har 

ett förslag till överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 

rättigheter på kommunal nivå mellan regeringen och Sveriges Kommuner 

och Landsting upprättats. Förslaget har den lydelse som framgår av bilagan. 

1:4 
1 bilaga 

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av SK.L:s 

styrelse. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 

Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se 
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Utdrag till 

Statsråds beredningen 

Socialdepartementet/FST, JÄM 

Finansdepartementet/BA, K, SFÖ 

Regeringskansliets förvaltningsavdelning 

Barnombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannen 

Kammarkollegiet 

tvfyndighcten för delaktighet 

Uppsala universitet 
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9 Regeringskansliet 

Ku lturdepartementet 

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner 
och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter 

Skälen för en överenskommelse 

Mänskliga rättigheter är en förutsättning för upprätthållandet av fred, 

säkerhet och en hållbar utveckling i alla dess dimensioner. Människors 

möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna har stärkts över tid. 

Samtidigt finns idag en global tillbakagång. I internationella forum ifrågasätts 

de mänskliga rättigheterna allt oftare och auktoritära stater har blivit allt 

skickligare på att undergräva och omtolka bindande konventioner, 

vedertagna begrepp och normer, vilket har bidragit till ett ifrågasättande av 

de mänskliga rättigheternas giltighet. Vi lever i en tid som mer än någonsin 

kräver att de internationella överenskommelserna och normerna om 

mänskliga rättigheter tas på allvar. Det finns tydliga tendenser i Sverige och 

omvärlden som kan innebära en politisk utveckling som inte lika självklart 

harmonierar med Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. 

Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 om en strategi för det nationella 

arbetet med mänskliga rättigheter (skr. 2016/17:29). Strategin tar sin 

utgångspunkt i det nya målet för politiken för mänskliga rättigheter som 

riksdagen antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges 

internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Strategins innebörd är att 

efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter 

inte kan tas för given, vare sig på kort eller lång sikt. Istället måste även i 

fortsättningen steg tas mot en sammanhållen struktur för att främja och 

skydda de mänskliga rättigheterna. En sådan struktur bör bl.a. bestå av ett 

samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig 

verksamhet. 
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Arbetet med att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden 

om mänskliga rättigheter berör ett stort antal aktörer inom det offentliga, på 

såväl statlig som regional och kommunal nivå, vilket ställer höga krav på ett 

systematiskt och samordnat arbete. Som framhålls i strategin är en stor del 

av Sveriges konventionsefterlevnad avhängig verksamheten i kommuner och 

landsting. Rätten till exempelvis hälsa, utbildning, delaktighet och inflytande 

konkretiseras i mötet mellan aktörer i kommuner och landsting och 

medborgarna. 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slöt i juni 2014 en 

överenskommelse med målet att, med utgångspunkt i Sveriges internationella 

åtaganden om mänskliga rättigheter, utveckla arbetet med att stärka 
respekten för och kunskapen om mänskliga rättigheter i kommunal 

verksamhet. Som en del i arbetet med överenskommelsen tog SKL fram en 

handlingsplan där det betonades att det krävs en positionsförflyttning från 

enstaka punktinsatser till ett mer systematiskt arbete för att säkerställa 

mänskliga rättigheter i kommuner och landsting. SKL har därefter drivit ett 

utvecklingsarbete i syfte att ta fram goda exempel på hur mänskliga 

rättigheter kan inkluderas i styrning och ledning. SKL har även tagit fram 

utbildningar och utvecklat en plattform med kriterier för mänskliga 

rättigheter för kommuner och landsting. 

Arbetet med mänskliga rättigheter på såväl statlig som regional och 

kommunal nivå har även en stark koppling till Agenda 2030, dvs. den 

överenskommelse som FN:s generalförsamling har antagit för hållbar 

utveckling. Agendan har 17 mål för hållbar utveckling och syftar bl.a. till att 
förverkliga alla människors mänskliga rättigheter. Flera av målen berör 

kommuners och landstings kärnverksamheter. 

Regeringen och SKL delar uppfattningen att den satsning som har 
genomförts under 2014-2017 behöver få en fortsättning och ingår därför en 

ny överenskommelse. 

Överenskommelse 

Utgångspunkter, mål och arbetssätt 

Arbetet med att genomföra överenskommelsen ska ta sin utgångspunkt i 

regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (skr. 

2016/17:29). Det övergripande målet för arbetet med överenskommelsen är 
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att bidra till förverkligandet av regeringens mål för politiken för mänskliga 
rättigheter och att bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030. Detta 

ska ske genom följande delmål: 

ökade kunskaper hos förtroendevalda och anställda i kommuner 
och landsting om hur mänskliga rättigheter omsätts i praktiken i 

kommunala verksamheter, 

ökad integrering av mänskliga rättigheter i ordinarie processer för 
styrning och ledning i kommuner och landsting, och 

fler kommuner och landsting använder plattformen med kriterier 

för mänskliga rättigheter i kommuner och landsting. 

Satsningen genomförs i form av ett sammanhållet projekt. En projektplan 

med specifika projektmål för att nå överenskommelsens mål och delmål 

fastställs av en styrgrupp. Projektplanen bör även inkludera en plan för 

uppföljning av insatser, med särskilt fokus på SKL:s medlemmars 

förutsättningar för ett långsiktigt och integrerat arbete med frågorna. 

Nedan följer förslag på inriktning av insatser. Förslagen bygger på SKL:s och 

regeringens gemensamma analys. SKL och Regeringskansliet kan vid behov 

komma överens om att inriktningen ska uppdateras eller på annat sätt 

revideras. 

Ökade kunskaper om hur mänskliga rättigheter omsätts i praktiken 

Kommuner och landsting har sammanlagt ca 1, 1 miljoner anställda och 

40 000 förtroendevalda. Fortsatta utbildningsinsatser om mänskliga 

rättigheter är efterfrågade och nödvändiga för att kunna säkerställa att frågor 

om mänskliga rättigheter integreras i den ordinarie verksamheten. Den 

fortsatta inriktningen bör vara den praktiska tillämpningen hos anställda och 

förtroendevalda i kommuner och landsting. Det är i mötet mellan offentligt 

anställda och den enskilde som mänskliga rättigheter till stor del tillämpas 

och omsätts till praktik. Det finns ett behov av att anställda i verksamheter 
som möter enskilda ges insikt i och förståelse för att de i sin roll som 

offentligt anställda har ett ansvar att säkerställa att människor får sina 

rättigheter tillgodosedda. Det handlar om att i sin yrkes- och 

myndighetsutövning och sitt agerande kunna tillämpa ett rättighetsperspektiv 

i vardagen utifrån de olika förutsättningar och behov som anställda möter 
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hos människor i sin yrkesroll, till exempel i mötet med barn, personer som 

tillhör en nationell minoritet, hbtq-personer, äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Insatser på området bör inkludera: 

vidareutveckling av befintliga utbildningar, bl.a. genom att ta fram 

exempel på verksamhetsanpassade utbildningar, 

fortsatt spridning av den webbutbildning som tagits fram i 
samarbete med Uppsala universitet, 

utveckling och utökning av arbetet med att ta fram utbildare som 

kan företräda SKL och genomföra utbildningsinsatser runt om i 

landet så att betydligt fler kommuner och landsting får möjlighet 

att ta del av utbildningarna, och 

genomförande av en kommunikationssatsning. 

I arbetet med utveckling av utbildningsinsatser enligt ovan är det av stor vikt 

att andra utbildningssatsningar om de mänskliga rättigheterna beaktas. 

Dialog med relevanta aktörer, såväl statliga myndigheter med ansvar för 

frågor om mänskliga rättigheter, som det civila samhället är därför av stor 

betydelse. 

Integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning 

SKL har under 2015-2017 drivit ett utvecklingsarbete tillsammans med elva 

kommuner och fyra landsting i syfte att utveckla former för hur mänskliga 

rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen i kommuner och 

landsting. Projektet har utbytt erfarenhet och lärdomar med SKL:s 

jämställdhetsprojekt Kunskapsspridning genom modellkommuner som 

pågår 2015-2018. Insatser på området bör inkludera: 

spridning av lärdomar och goda exempel från utvecklingsarbetet 

till kommuner och landsting som inte medverkat i projektet, 

inklusive exempel på hur Agenda 2030 kan integreras i arbetet, 

och 

fortsatt utvecklingsarbete som bygger vidare på tidigare 

erfarenheter men med fokus på mindre kommuner och landsting. 

Implementering av plattformen med kriterier för mänskliga rättigheter 

Tillsammans med forskare och praktiker har SKL tagit fram en plattform 

med kriterier för vad som kännetecknar ett tillfredsställande arbete med 

mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Kriterierna kan användas av 
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kommuner och landsting som vill uppmärksamma mänskliga rättigheter och 

sätta det i ett större sammanhang. Det handlar till stor del om att främja ett 

systematiskt arbete i enlighet med regeringens strategi för det nationella 

arbetet med mänskliga rättigheter och om ett välfungerande samspel med det 

civila samhället. Det är också ett bra verktyg för att uppmärksamma 

kommuner och landsting som utmärker sig positivt i arbetet med att stärka 

de mänskliga rättigheterna i Sverige. Insatser på området bör inkludera: 

vidareutveckling av plattformen, 

att stödja implementeringen av plattformen i kommuner och 

landsting, vilket bl.a. ska innefatta att ge stöd till de kommuner och 

landsting som vill utgå från kriterierna i sitt arbete med mänskliga 

rättigheter, och 

tillhandahållande och samordning av ett nätverk för de kommuner 

och landsting som vill arbeta utifrån plattformen. 

Styrning och samordning 

Arbetet med överenskommelsen ska ledas av en styrgrupp bestående av 

representanter för SKL och Regeringskansliet. 

SKL ska senast den 1 oktober 2017 återrapportcra till Regeringskansliet 

(Kulturdepartementet) sitt förslag på konkret projektplan samt hur 

överenskomna medel avses fördelas för att genomföra överenskommelsens 

intentioner under året. Projektplanen ska fastställas av styrgruppen. 

Finansiering och redovisning 

Regeringen avsätter tre miljoner kronor att användas i enlighet med denna 

överenskommelse. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 1 Rikets 

styrelse uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 14. 

Medlen utbetalas engångsvis i förskott efter rekvisition ställd till 
Kammarkollegiet senast den 1 november 2017. 

En ekonomisk redovisning som visar hur medlen har använts (se bilaga 

Ekonomisk redovisning) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 1 

september 2018. Ekonomichefen (eller motsvarande) på SKL ska granska 

och intyga uppgifterna under punkt tre i den ekonomiska redovisningen (se 

bilaga Ekonomisk redovisning). Underskrift i original samt information om 

eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om 
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redovisningen inte inkommer i tid kan regeringen återkräva medlen. 

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för 

regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. 

Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna 

ska vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKL. 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att 

begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets 

användning. 

En redovisning av arbetet som har genomförts inom överenskommelsen 

2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 

september 2018. I redovisningen ska SKL bedöma arbetets resultat och 

medlemmarnas förutsättningar för vidare arbete inom området. 

Uppföljning 

Arbetets resultat ska följas upp och redovisas av SKL utifrån de mål för 

projektet som fastställts av styrgruppen. 

Godkännande av överenskommelsen 

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av 

regeringen och SKL:s styrelse. 

På regeringens vägnar genom 
Kulturdepartementet 

Stockholm den 8 juni 2017 

För Sveriges Kommuner och 
Landsting 

Stockholm den 9 juni 2017 

r, /~.Ll~rrr--fl-_ 
~~narv~J~ 

Ordförande 
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Bilaga 1 

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning av icke
prestationsbaserade medel inom ramen för denna överenskommelse. 

Rekvisition Ekonomisk redovisning 

t. Kontaktupp!,>iftcr I. Kontaktuppgifter 

Bidragsmottagarc Bidragsmottagarc 

Organisationsnummer ()rganisationrnummer 

Kontaktperson Kontaktperson 

Postadress Postadress 

Telefon inkl. riktnummer Telefon inkl. riktnummer 

Faxnummer Faxnummer 

E-postadress E-postadress 

2. Bidrag som ansökan avser 2. Bidrag som ansökan avser 

Regeringskansliets diarienummer för Regeringskansliets diarienummer för 

bakomlig!,rande överenskommelse bakomlig!,>ande överenskommelse 

Regeringskansliets diarienummer för Regeringskansliets diarienummer avsccrn.k 

regeringsbeslut avseende utbetalning regcringsbcslut för utbetalning 

Överenskommelsens benämning Överenskommelsens benämning 

Belopp som rekvireras Summa bidrag enligt överenskommelsen 

Rekvisitionen avser perioden Summa bidrag som utbetalats från 

regeringen/Regeringskansliet 

Period som den ekonomiska redovisningen avser 

3. Uppgifter för utbetalning 3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet 

Bankgiro/ Plusgiro Bidrag som erhållits av 

regeringen/Regeringskansliet 

Önskad betalningsrefcrens 

Kostnader (specificera större kostnadspostcr) 

Summa kostnader 

Medel som inte har förbrukats (Bidrag -

7 (8) 

493

493



kostnader) 

4. Underskrift i original :iv behörig företrädare 4. Ekonomichefens (eller motsvarande) 

granskning av den ekonomiska redovisningen 

Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är 

riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) 

användas enligt den gemensamma intygar att den ekonomiska redovisningen under 

överenskommelsen. punkt 3 är korrekt. 

Datum ,\It 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) 

bedömer inte att den ekonomiska redovisningen 

Underskrift under punkt 3 år korrekt. (r\ vvikclscrna och 

eventuella åtgärder ska också redovisas.) 

Namnförtydligande 
Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Befattning 

Telefon inkl. riktnummer 

E-postadress 

5. Underskrift i original av behörig företrädare 

Bidragstagaren intygar att lämnade uppi,>iftcr är 

riktii,,a. 

Datum 

U ndcrskrift 

Namnförtydligande 

8 (8) 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 2012 

januari 427 659 542 067 470 610 576 004 

februari 450 409 663 576 589052 722 528 

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 

april 546 718 552 753 547 034 626 339 

maj 494 874 489 202 572 906 721 599 

juni 517 185 446 156 618 650 587 310 

juli 531 268 570 912 371 566 565 568 

augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 

september 420 935 497 873 509 263 437 103 

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 

november 578 095 426 934 506 550 628 898 

december 653 926 521 983 686 911 770 016 
totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 

2013 2014 2015 

721 850 643 902 727 966 

722 910 771 033 550 890 

775412 822 814 763 970 

755 775 789 828 734 099 

688 838 712 625 665 980 

578 411 590 040 684 843 

635 492 615 809 622 431 

461 451 597 611 506 806 

548 830 673 318 563 779 

568 878 711 603 462 053 

678 324 524 548 462 947 

760 219 927 499 584 373 
7 896 390 8 380 630 7 330 137 

2016 2017 

478 947 372 094 

487 222 474 398 

438 334 510 703 

549 029 609 170 

581 009 467 724 

421 505 

341 026 

425 418 

273 206 

393 356 

332 473 

465 979 
5 187 504 2 434 089 

B R,c··a-,',os KOM '' ' · 11. , . . :,.:.· I h IV, \l 

r'°mmwnstyrelsen 

. . 2017 -08- 0 1 'n~%~~\.'!:,'S\ 
~~~ ..... :-::.':Q~~ ... 
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Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2017-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000006/2017 – 904 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2017-09-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut 
1. Delegationsbeslut - Överklagande av beslut från Länsstyrelsen angående inrättande av verk-
samhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövstrand - Jan Bernhardsson - 2017-
08-30.

2. Delegationsbeslut - Teknik och service - Marie Eriksson - 2017-08-30.

3. Delegationsbeslut - Personalärenden - Petra Boakes - 2017-08-28.

4. Delegationsbeslut - Teknik och service - Andreas Jansson - 2017-07-21.

5. Delegationsbeslut - Teknik och service - Valeria Christoffersson 2017-07-20.

6. Delegationsbeslut - Teknik och service - Andreas Jansson 2017-07-21.

7. Delegationsbeslut - Teknik och service - Sven-Inge Granlund och Jenny Hertsgård - 2017-07-
12.

8. Delegationsbeslut - omsättning av lån 79655 och 79656 med 38 600 000, nytt lånnr 87592 –
Johan Lindén – 2017-07-04.

9. Delegationsbeslut - omsättning av lån 49545 samt 59110, nytt lånenr 89943 – Johan Lindén
– 2017-07-04.

10. Delegationsbeslut - Yttrande över överklagande av detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och
17 - Bo Wendt - 2017-06-14.

11. Delegationsbeslut - Beslut om att inte lämna ut handling - Elin Ax - 2017-06-14.

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delegationsbeslut   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
Bf,STADS KOMM 'N 

KomnY..instyr~~.,., 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/008 2017-07-13 

Underskrift 
Datum 

2017-08-30 
Namnförtydligande 

Jan Bernhardsson 

KS 
001747/20 
12-500 

Överklagande - Länsstyrelsen i -
Skånes beslut, 2017-06-19, 
om föreläggande om 
inrättande av 
verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster för 
del av Öllövstrand, Båstads 
kommun - Dnr 
567-5827-2017 

Verksamhetsområdes 
chef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS •<OMML1 I 

Kommunstyrnls~n 

2017 -08- 3 0 
·. nr .. Q~ .. 9.P.9..Qt?../;. /?.-; J 
...... .... " ............ ... ............. :: vy 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS011 2017-06-28 511/17 Byggställning, Köpmansgatan 

TS011 2017-05-26 210/17 Uteservering Hazienda 

TS011 2017-05-09 446/17 Parkering samt container, 
Prästliden 

TS011 2017-05-15 537/17 Pärans dag, Båstad 

TS011 2017-05-03 417/17 Uteservering Restaurang 
Papas 

TS011 2017-05-26 593/17 Beachvolleybollkurs, Torekov 

TS011 2017-06-07 620/17 Filminspelning, S:ta Toras väg, 
Bläsingevägen, Torekov 

TS011 2017-06-21 686/17 Byggställning, Agardhsgatan 

TS011 2017-07-24 815/17 Seglarveckan, Båstad 

TS011 2017-02-10 115/17 Brasseveckan,Båstad 

TS011 2017-06-28 733/17 24 timmars motionslopp på 
cykel 

TS011 2017-07-19 807/17 Tillfälliga konstverk, 
Kattegattsleden 

TS011 2017-07-13 790/17 Dramadans m.m Lyckantorget, 
Båstad 

TS011 2017-06-29 730/17 Matvagn vid Hamngatan, 
Båstad 

TS011 2017-05-15 540/17 Uteservering Fiskhuset 

Underskrift 
Datum 

2017-08-30 I 
Underskri~('.'.'.'.:-4" -

C,.,/ ~c. c ~ 
?--z,__ ___ _ 

Namnförtydligande 

Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 

Tillstyrkes Marie Eriksson 
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BÅSTADS 
KOMM UN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
g/\STADS ~<OMMl lN 

Kommunstyrnhien 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2017-05-30 Anställning. Logoped. Enhetschef 
3A5 Ingrid Berg-Brynje 

P003 2017-05-11 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
28A2 Lotta Halte 

P003 2017-05-22 Anstäilning. Lärare. Rektor 
30A1 Mikael Jakobsson 

P003 2017-05-23 Anställning. Parkingenjör. Avdelningschef 
20A1 Sven-Inge Granlund 

P003 2017-05-12 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
60A2 Cecilia Sixten 

P003 2017-06-07 Anställning. Studie och yrkes- Rektor 
vägledare. 50 A 2. Ewa Nilsson 

P003 2017-04-26 Anställning. Soc. sekreterare. Enhetschef 
23A2-3. Linda Hed man 

P002 2017-06-26 Anställning. Rektor Bildningschef 
2A2. Henrik Andersson 

P003 2017-06-13 Anställning. Integrations- lntegrationschef 
strateg. 72 A 1. Filippa Swanstein 

P003 2017-06-14 Anställning. E-handels- Ekonomichef 
ansvarig. 41 A 1. Johan Linden 

P003 2017-06-27 Anställning. Fritidspedagog. Rektor 
1A 1. Ann-Karin 

Bergkvist Andersson 

P003 2017-06-21 Anställning. Förskollärare. Förskolechef 
24A3-4. Ann Heidenberg 

P003 2017-06-08 Anställning. Språklärare. Tf rektor 
36A3. Per Bredberg 

P003 2017-06-05 Anställning. Förskollärare, Rektor 
lärare, fritidspedagog. Lotta Halte 
7 A3-6 

P002 2017-06-14 Anställning. Rektor. Skolchef 
12A3. Sara Damber 

P003 2017-06-07 Anställning. Barnskötare. Rektor 
35A 1. Susanne Kaczmarek 

P003 2017-06-05 Anställning. Anhörigombud. Enhetschef 
54A5. Eva-Marie Persson 

P003 2017-06-09 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
8A8. Cindy Case Nord 

P003 2017-06-02 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
73A 1. Jessica Arvidsson 

P003 2017-06-05 Anställning. Kokerska, Kökschef 
ekonomibiträde. 64A 2-3. Lars Wall in 

P018 2017-06-13 Avtal löneväxling pension, NR. HR-chef 
45 B 6. Marianne Malm 

P003 2017-05-09 Anställning. Förskollärare. Förskollechef 
25A 1. Berit Hjalmarsson 
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P002 2017-08-09 Anställning. Kulturskolechef. Bildningchef 
2A3. Henrik Andersson 

P002 2017-08-01 Anställning. Rektor. Bildningchef 
2A4 Henrik Andersson 

P014 2017-08-09 Överenskommelse om Bildningchef 
förtroendearbetstid, H.S Henrik Andersson 
2Bl 

P003 2017-05-04 Anställning. Sjuksköterska. Enehetschef 
67 A 10. Ann-Charlotte Aval I 

P003 2017-07-28 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
21A9. Anne Hallenborg 

P003 2017-08-02 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
75A 1. Eva Hugosson 

P004 2017-06-22 Anställning. Kommunchef KS ordförande 
Tillsv. 71 A 1. BoWendt 

P003 2017-07-04 Anställning. Förskollärare. Förskolechef 
24A5 Ann Heidenberg 

P003 2017-06-22 Anställning. - . Enhetschef 
8A9. Cindy Case Nord 

P014 2017-08-24 Avtal löneväxling pension. Nr. HR-Chef 
Förskjuten tidsplan. Marianne Malm 
45 B 7. 

P014 2017-05-30 lnrangeringsförhandling pga HR-Chef 
ändrat huvudmannaskap. 

'· 
Marianne Malm 

45 B 8. 

P014 2017-05-29 Överenskommelse vid ändrat HR-Chef 
huvudmannaskap vid Marianne Malm 
övergång av Asliden. 
45 B 9. 

P003 2017-07-11 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
70A1. Pernilla Halte 

P003 2017-07-28 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
70A2. Pernilla Halte 

P003 2017-08-09 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
70A3. Pernilla Halte 

P003 2017-06-05 Anställning. Förskollärare. Förskolechef 
17 A 1. Elisabeth Enoksson 

P003 2017-08-02 Anställning. Lärare Ma/NO. Rektor 
67 Al. Camilla Persson 

P003 2017-06-20 Anställning. Lärare 1-6. Rektor 
1A2. Ann-Karin Bergkvist 

Andersson 

P003 2017-06-27 Anställning. Lärare 1-6. Rektor 
1A3. Ann-Karin Bergkvist 

Andersson 

P003 2017-06-26 Anställning. Beteendevetare. Rektor 
35A2. Susanne Kaczmarek 

P003 2017-06-19 Anställning. Barnskötare. Rektor 
35A3. Susanne Kaczmarek 

P003 2017-07-06 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
60A3. Cecilia Sixten 

P003 2017-07-21 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
60A4. Cecilia Sixten 

P003 2017-06-05 Anställning. Förskollärare. Rektor 
7 A7. John Brogård 

P003 2017-08-09 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
48A7. Åsa Möller 

P002 2017-03-30 Anställning. Enhetschef. Vård och omsorgschef 
57 A2. Emma Pihl 

P003 2017-06-05 Anställning. Kokerska. Kökschef 
64A2. Lars Wallin 

P003 2017-06-05 Anställning. Ekonomibiträde. Kökschef 
64A3. Lars Wall in 
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P003 2017-07-20 Anställning. Projektingenjör. Teknik och 
4A1. servicechef 

Jan Bernhardsson 

P003 2017-07-18 Anställning. Kock. Måltidschef 
34A 7. Ulla Johansson 

P003 2017-08-15 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
73A2. Jessica Arvidsson 

P003 2017-08-15 Anställning. Undersköterska. Enhetschef 
73A3. Jessica Arvidsson 

P003 2017-07-18 Anställning. Skolpsykolog. Stöd och 
3A6. utveckl i ngschef 

Ingrid Berg Brynje 

P003 2017-06-30 Anställning. Logoped. Stöd och 
3A7. utvecklingschef 

Ingrid Berg Brynje 

P003 2017-06-28 Anställning. Kurator. Stöd och 
3A8. utvecklingschef 

Ingrid Berg Brynje 

P003 2017-06-19 Anställning. Skolsköterska. Stöd och 
3A9. utvecklingschef 

Ingrid Berg Brynje 

P003 2017-05-11 Anställning. Grundskollärare. Rektor 
26A 1. TonyHolmer 

Underskrift 
Datum 

2017-08-28 
Namnförtydligande 

Petra Boakes, HR-samordnare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
13/\STADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2017 -07- 2 4 / 
Ks a9.9..~~ 

' )nr....... ... ·- ~Q~ 
1.,.Q.~:r.: ............. . 

' . .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T002 2017-05-31 616/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Görans Byggplåt AB 2018-05-31 

T002 2017-05-31 588/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Sollidens blommor i Båstad AB 2018-05-31 

T002 2017-05-31 554/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Arnes Blommor 2018-05-31 

T002 2017-06-02 175/2016 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Båstads kommun/miljö 2017-08-31 

T002 2017-06-02 627/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
BjäreTrgAB 2018-06-02 

T002 2017-06-05 633/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson . 
Torekovs Villaservice AB 2018-06-02 

T002 2017-06-20 701/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Sveriges Radio AB 2017-06-26 

T002 2017-06-20 702/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Svenska tennisförbundet 2017-07-18 

T002 2017-06-20 660/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Falkenbergs Transport AB 2018-06-20 

T002 2017-06-20 683/17-350 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
Aqvagripp service AB 2018-06-20 

T002 2017-07-21 Dispens från L TF tom Andreas Jansson 
polit. 2018-12-31 
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Underskrift 
Datum 

2017-07-21 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2017-05-04 498/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
nytt (2134) 

T003 2017-05-05 496/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2135) 

T003 2017-05-29 573/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2136) 

T003 2017-05-29 577/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2137) 

T003 2017-05-29 566/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2138) 

T003 2017-05-29 598/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2139) 

T003 2017-05-29 589/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2140) 

T003 2017-05-29 599/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
nytt(2141) 

T003 2017-06-08 609/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
nytt (2142) 

T003 2017-06-08 495/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
nytt (2143) 

T003 2017-06-08 469/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2144) 

T003 2017-06-08 642/17-350 PT för rörelsehindrade Avslag 

T003 2017-06-15 630/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2145) 

T003 2017-06-15 635/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2146) 

T003 2017-06-15 628/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2147) 

T003 2017-06-20 650/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2148) 

T003 2017-06-20 644/17-350 PT för rörelsehindrade Bifaller 
förlängning (2149) 

T003 2017-07-20 794/17-350 PT för rörelsehindrade Avslag 
förlängning 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 

Valeria 
Christoffersson 
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Underskrift 
Datum 

2017-07-20 
Namnförtydligande 

Valeria Christoffersson 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

0,~,&TADS KOMMU~~ 
. . llro,murnrtyrelH n 
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Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T004 2017-05-31 KS000024/ Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
2017-350 transport, TRV 2017/53498 

T001 2017-06-07 KS000308/ Tillfällig lokal trafikföreskrift Beslut Andreas Jansson 
2017-350 1278 2017:00038, Förbud 

mot att stanna och parkera på 
flera gator i T orekov i 
samband med filminspelning 

T001 2017-06-07 KS000308/ Tillfällig lokal trafikföreskrift Beslut Andreas Jansson 
2017-350 1278 2017:00039, Förbud 

mot att stanna och parkera på 
Storgatan i Torekov i samband 
med filminspelning 

T001 2017-06-07 KS000308/ Tillfällig lokal trafikföreskrift Beslut Andreas Jansson 
2017-350 1278 2017:00040, Förbud 

mot att stanna och parkera på 
Bläsingevägen i Torekov i 
samband med filminspelning 

T004 2017-06-08 KS000024/ Yttrande om och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
2017-350 transport, TRV 2017 /57608 

T001 2017-06-15 KS000308/ Lokal trafikföreskrift 1278 Beslut Andreas Jansson 
2017-350 2017:00041, Förbud mot att 

stanna och parkera på 
Korrödsvägen 

T004 2017-06-21 KS000703/ Yttrande enligt ordningslagen, Tillstyrkan Andreas Jansson 
2017 begagnande av offentlig plats, 

A251.228/2017 

T001 2017-06-22 KS000308/ Lokal trafikföreskrift 1278 Beslut Andreas Jansson 
2017-350 2017:00042, Förbud mot 

trafik med fordon i Båstads 
hamn 

T004 2017-06-27 KS000731/ Yttrande enligt ordningslagen, Til lstyrkan Andreas Jansson 
2017-350 begagnande av offentlig plats, 

A265.753/2017 

T004 2017-06-28 KS000733/ Yttrande enligt ordningslagen, Tillstyrkan Andreas Jansson 
2017-350 begagnande av offentlig plats, 

A171.234/2017 

T004 2017-06-28 KS000511/ Yttrande enligt ordningslagen, Till styrkan Andreas Jansson 
2017-350 begagnande av offentlig plats 

T004 2017-07-07 KS000024/ Yttrande om tung och bred Ingen erinran Andreas Jansson 
2017-350 transport, TRV2017 /66620 

T006 2017-07-18 KS000249/ Trafikanordningsplan Accepteras Andreas Jansson 
2017-350 Hamngatan, Ö1/2017 

T001 2017-07-18 KS000249/ Tillfällig lokal trafikföreskrift Beslut Andreas Jansson 
2017-350 1278 2017:00044, Förbud 

mot trafik med fordon på 
Hamngatan 

T006 2017-07-18 KS000158/ Grävningstillstånd BK5/2017, Godkännes Andreas Jansson 
2017-350 Möllaregatan-

F ågelsångsgatan 
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T004 2017-07-21 

Underskrift 
Datum 

2017-07-21 
Namnförtydligande 

Andreas Jansson 

KS Yttrande på ansökan om Ingen erinran Andreas Jansson 

ooo'g_lr} vägvisning till hamnplats 3, 
1..or; --l~ TRV2017/63762 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

TS011 2017-06-21 641/17 

TS011 2017-03-13 280/17 

TS011 2017-05-26 1238/17 

TS011 2017-05-26 576/17 

Underskrift 
Datum 

2017-07-12 
Namnförtydligande 

Sven-Inge Granlund 

Underskrift 

Skidbacke, Båstad Tillstyrkt Sven-Inge Granlund 

Barnteater, Norrviken Ingen erinran Jenny Hertsgård 

Summeron Tillstyrkt Sven-Inge Granlund 

Trailer, Badhusparken Tillstyrkt Sven-Inge Granlund 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum 

2017-07-04 

Handläggare 
Johan Linden 
0431-77019 
Vårtdnr 

1K 5 OOOC/ 3&/20;7- - <9e;5 

Delegationsbeslut 

Kommuninvest AB 
Box 124 

701 42 ÖREBRO 

1 (1) 

Med stöd av delegationsförordningen för kommunstyrelsen antagen den 2:e januari 2015 § 4, be
slutar undertecknad, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, att omsätta lån 79655 samt 
79656 med 38 600 000 kr på villkor enligt offert från Kommuninvest i Sverige AB. Det omsatta lånet 
har nr 87592 och omsätts 2017-04-21. 

Kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 

"~w: Johan Linden 
Ekonomichef 

. ·.~. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontoret 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Datum 

2017-07-04 

Handläggare 

Kommuninvest AB 
Box 124 

1 (1) 

Johan Linden 701 42 ÖREBRO 
0431-77019 
Vårt dnr 
t,5 000161-/20;-7- -CJOS 

Delegationsbeslut 

Med stöd av delegationsförordningen för kommunstyrelsen antagen den 2:e januari 2015 § 4, be
slutar undertecknad, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, att omsätta lån 49545 samt 
59110 om sammanlagt 44 000 000 kr på villkor enligt Kommuninvest i Sverige AB. De omsatta lå
nen får nr 89943 och omsätts 2017-08-14 samt 2017-09-25. 

Kommunledningskontoret 
Ekonomiavdelningen 

Johan Linden 
Ekonomichef 

Båstads kommun 

Kommunledningskontoret 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A016 2017-06-14 KS Yttrande över överklagande 6 kap 36 § 

Underskrift 
Datum 

2017-06-14 
Namnförtydligande 

Bo Wendt 

000216/20 av Beslut om antagande av kommunallagen 
12-315 detaljplanen för 

Teglugnslyckan 11 och 17 

Underskrift 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
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[riJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
Bfa.STADS KOMMt 1N 

Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

KS/A001 2017-06-14 l<S Beslut om att inte lämna ut 6 kap 7 § OSL 
000579/20 handling 

Underskrift 
Datum 

2017-06-14 
Namnförtydligande 

Elin Ax 

17-903 

Avslag Kommunjurist 
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Tjänsteskrivelse 

170830\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\dk 

1 (1) 

Datum: 2017-08-30 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Daniel Kling 

Dnr: KS 000008/2017 – 900 

Beslutslogg kommunstyrelsen 2017-09-06 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Beslutslogg daterad 2017-08-30 godkänns och läggs till handlingarna.

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

Kommunledningskontoret 
Daniel Kling, Nämndsekreterare 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-08-30.  
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Beslutslogg kommunstyrelsen 2017 
 
 

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

2017-08-30 
 
 
 
 
Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000085/ 
2012 

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

Teknik och 
service/ 
Båstadhem 

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

Samman-
ställningen 
redovisas 
årligen för 
KS au. 

§ 109, KS 2015-04-15 
Avtal Sydvatten 

001572/ 
2013 

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

Teknik och 
service 

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

Hösten 
2016. 
 
Avhängigt 
Sydvattens 
förhand-
ling med 
Ängelholm. 
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Återkoppling gjord på KS au 
170523 av KSO och kom-
munchef. 
 
Muntlig information på KS au 
2017-09-19. 

§ 311, KS 2015-12-02 
Överlämnande av badan-
läggningar i Torekov 

000088/ 
2014 

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

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118. 
 
Eventuellt till KS au 170523. 
 
Till KS 170607 för beslut. 
 
Avtal godkända på KS 
170607 och därefter under-
tecknade av samtliga parter. 

Osäkert. 
 
Våren 
2017. 
 
Beslutat på 
KS 170607. 

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

000502/ 
2015 

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

Teknik och 
service 

Policy antagen på KF 160525. 
 
Muntlig information hållen på 
KS au 170418. 
 
Skriftlig information till KS 
170503. 
 
Skriftlig och muntlig inform-
ation redovisad på KS 
170503. 

Till KS i 
maj 2017. 
 

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

000593/ 
2016 

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

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
161214. 
 
Till KS 170607 för beslut. 
 
Ärendet återremitterat på KS 
2017-06-07 för ytterligar 
beredning. 

Till KS au 
160928 
och KS 
161012. 
 
Våren 
2017. 
 
Hösten 
2017. 
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§ 93, KS 2016-06-13 
Kommunalt huvudmanna-
skap av vägförening-
ar/samfällighetsföreningar 

000511/ 
2016 

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

Teknik och 
service 

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

Våren 
2017. 
 
 
Hösten 
2017 

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

001747/ 
2012 

Ärendet remitteras till myndighetsnämnden för bedömning av de enskilda 
anläggningarnas status och kvalitet samt belastningsberäkning. 
 
Nytt uppdrag från Länsstyrelsen att inkomma med en omarbetat tid- och 
handlingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden.  
 
Utlåtande från Länsstyrelsen över den omarbetade tid- och handlingsplanen 
inkommen till kommunen 170421 och delgiven KS 170503. 
 
Beslut om föreläggande från Länsstyrelsen 170619 om inrättande av verk-
samhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövstrand. 
Beslutet överklagat 170713. 

Myndighets-
nämnden 
 
Teknik och 
service 

På remiss hos myndighets-
nämnden. 
 
För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Omarbetat tid- och hand-
lingsplan antagen på KF 
170215 och expedierad till 
Länsstyrelsen. 
 
Beslut på KS au 170823 om 
att begära förlängd svarstid. 

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

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

001295/ 
2016 

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem AB inkom 2016-10-21 med en 
framställan att få avyttra fastigheten Karup 40:1 (Bjärehemmet). Ärendet 
var uppe som en informationspunkt på arbetsutskottets sammanträde 
2016-12-14 och på kommunstyrelsen 2017-01-11. På KS au 2017-01-18 
gavs förvaltningen i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden 
bereda ärendet. 
 
Med anledning av genomförd försäljning av Bjärehemmet fick förvaltningen 
på KS au 170523 i uppdrag att A) Undersöka ärendets nuvarande status, B) 
Inkomma med en beskrivning över ärendets gång, C) Undersöka vad som 
kan göras åt ärendet idag, D) Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för 
att undvika liknande utfall i framtiden och E) Inkomma med en juridisk 
bedömning av Båstadhems agerande. 
 
 
 

Teknik och 
service 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Uppe på vård- och omsorgs-
nämnden 170227. 
 
Ärendet utgick från dagord-
ningen till KS au 170322. 
 
Ärendet upp på KS au 
170523, se uppdrag till för-
valtningen till vänster. 
 
Skriftlig redogörelse i PM-
form av extern part till KS 
170906. 

Våren 
2017. 
 
Till KS au 
för beslut 
170322, 
 
Till KS au 
för beslut 
170418. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status  (*1) Färdig-
datum 
(*2) 
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Uppdrag till kommunledningskontoret 
§ 137 – KS 2013-05-08 
CEMR-deklarationen 
(Handlingsplan) 

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

HR chefen Information på förhandlings-
utskottet 170118. 

Löpande 
arbete 
pågår. 

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

000582/ 
2015 

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

Kommunled-
ningskontoret 

Ärendet utgick på Ks au 
170418. 

Uppfölj-
ning april 
2017. 

Kommungemensam policy 
för arbetskläder 

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

Skolchefen 
HR-chefen 
HR-
avdelningen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Ärendet utgick på Ks au 
170418. 
 
Information/redovisning av 
ärendets status till KS 
170906. 

Hösten 
2016. 
 
Hösten 
2017. 

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

000576/ 
2016 

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

Kommunled-
ningskontoret 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Återkopp-
ling på KS i 
april 2017. 
 
Informat-
ion på KS 
170405. 
 
 
 

Arbetsmiljön i Båstads 
kommun 

 Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-19, § 82, om att förvaltningen ska 
redovisa Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i kommunstyrelsen. 
Detta utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

HR-
avdelningen 

 Ärendet 
ska redovi-
sas årligen 
i KS. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

001417/ 
2015 

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

Bildningsche-
fen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
160928 och KS 161130. För-

Uppfölj-
ning och 
redovis-
ning sker 
på KS i 
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nyad rapportering sker på KS 
i juni och november 2017. 
 
Återrapportering kommer 
ske på KS 170607. 

november 
2016. 
 
Återrap-
portering 
på KS i juni 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000781/ 
2014 

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

Samhälls-
skyddschefen 

Förvaltningen fortsätter ut-
veckla åtgärder som syftar till 
att sänka insatstiderna. Skri-
velse tillsänd regionen om att 
uppfylla målet för insatstider 
i hela Båstads kommun med 
10-12 minuter. 
 
Håkan Kerrén från Region 
Skåne kommer till KS au 
2017-09-19. 

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

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000478/ 
2015 

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. Samhällsbygg-
nadschefen 

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

Avhängigt 
avtal med 
Sydvatten. 

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

001467/ 
2015 

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

Samhällsbygg-
nadschefen 

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

Sommaren 
2017. 
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2017. 
 
Beslut om samråd på KS 
170315. 
 
Beslut om budget till KS 
2017-09-06. 

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

000032/ 
2016 

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

Samhällsbygg-
nadschefen 

För handläggning i förvalt-
ningen. 
 
Informationspunkt på KS au 
170118 och KS 170201. 
 
Beslut om samråd våren 
2017. 
 
Beslut om samråd uppe på KS 
au 170418. Kommer till KS 
för beslut 170503. 
 
Inriktningsdokumentet god-
känt att ställas ut för samråd 
på KS 170503. 

Sommaren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

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

000458/ 
2016 

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

Vård- och 
omsorg 

För handläggning i förvalt-
ningen. 

Våren 
2017. 

Beslutsinstans, datum 
och § 

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

 Uppdrag till nämnderna 
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