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171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000014/2017 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Utse Kerstin Gustafsson (M) och Eddie Grankvist (BP) som justeringspersoner. 
2. Utse Ingela Stefansson (S) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2017-11-29 klockan 15.00 på kommunkansliet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000015/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Olof Nilsson, Kommunarkivarie 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000017/2017 – 900 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Granskning av kommunens hantering av inventarieförteckningar. 
- Granskning av begravningsombudens årsberättelse 2016. 
- Nyhetsbrev från integrationsenheten (kompletteras). 
- Protokoll från kommunrevisionen (kompletteras). 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000016/2017 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-11-22 föreligger följande anmälda informationsärenden: 
 

- Skriftlig information från kommunstyrelsen 
- Muntlig information från kommunrevisionen och beredningarna. 

 
Övriga nämnder kan inkomma med skriftlig information innan sammanträdet. Nämndsordfö-
rande har möjlighet att besvara frågor under respektive informationspunkt. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Information från kommunstyrelsens ordförande 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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Datum: 2017-11-13 Till: Kommunfullmäktige 
Dnr: KS 000016/2014 – 903 
 

Information från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige 
 

Ängstorps avloppsreningsverk Laholm 
Totalentreprenad är upphandlad och projekteringen är i slutfasen. Budget är 99 Mkr. Det 
tillkommer även rivning av befintligt avloppsreningsverk på Hedhuset.  
 
Upphandling är klar för överföringsledning för spillvatten mellan Hedhuset och Ängstorp. 
Startmöte var 27/9. Kostnad 49,3 Mkr exklusive byggherreomkostnader.  
 
Kostnadsbilden från 2010 var 130 Mkr. Upphandlade nivåer blir högre. Kostnadsbilden är sju 
år gammal motsvarar ökning i entreprenadbranschen. 
 
Tider: Överföringsledning klar november 2018 och avloppsreningsverket färdigställande 
februari 2019. 
 
Fastighetsorganisationen 
Tre förslag föreligger för förändrad fastighetsorganisation: 

1. Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till Båstadhem AB. 
2. Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för förvaltning av 

fastigheterna. 
3. Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan befintliga 

organisationer. 

I ytredningen som presenterades vid kommunstyrelsen, 2017-06-07, föreslog Teknik och 
service en organisation för Båstads kommun som samordnar förvaltningen av kommunens 
direktägda fastigheter i egen regi – i förvaltningsform. Fördelar med förslaget: 
 
 Inga transaktionskostnader jämfört med bolagisering 
 Egen organisation för kommunens verksamheter inom förskola skola med mera 
 Minskad gränsdragningsproblematik (ägande, förvaltning och verksamhetsutövare är 

kommunen) 
 Samordning av investeringsprojekt och underhåll genomförs i samma organisation. 
 
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen med uppdraget att genomlysa kommunens 
totala fastighetsbestånd, inhämta Båstadhems synpunkter, bjuda in Ängelholmshems VD för 
info av processen kring bolagisering av verksamhetslokaler, följa upp den tidigare utredningen 
med Fasticon samt att belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. Remissens 
omfattning är ganska stor, men beräknas vara klar i januari 2018. 
 
DNA 
Trygghetsarbetet med DNA-projektet fortskrider vidare och har blivit en succé med närmare 
1200 sålda märkningspakt. 
 
 
Bo Wendt (BP) 
Kommunalråd 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000018/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 11 november 2017 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
Ett arbete är intierat under oktober/november av kommunfullmäktiges presidium och 
gruppledarna för att se över rutiner för hantering av motioner.  
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-11-09. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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   Uppdaterad: 2017-11-09 
   Dnr: KS 000018/2017-900 
 

 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-10-31 1181/17 Motion - Broddar till alla 65 år och äldre -   

2017-10-27 1166/17 Motion - angående avgiftsfria resor för äldre  -   

2017-10-27 1164/17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  -   

2017-10-18 1120/17 Motion - Alkolås i kommunala fordon -   

2017-10-12 1079/17 Motion - motionsspår med belysning i Bå-
stad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, Västra Karup, 
Grevie och Förslöv senast 2026 

-   

2017-10-04 1044/17 Motion - Båstads kommuns maskinpark avseende gröny-

teskötseln skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 

stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-

löfte 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2018 

2017-09-29 1024/17 Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för förening-

ar med egna lokaler och arenor  
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 

2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-

nen 
Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 

2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-05-04 505/17 Motion från (C), (L), (MP) och (S) -F ramtagande av handlings-
plan riktad mot företagare. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-04-24 460/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Säker övergång för gång-, 
cykel- och ridled. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 462/17 Motion från Uno Johansson (C) - Inrättande av demokratidag i 
kommunal regi. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i 
Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterades till förvaltningen i april. Åter till kommun-
fullmäktige i december. 

December 
2017 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen 
 

Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. 2017 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) – Ta fram plan mellan kommun och näringsliv 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

-38-



*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 
 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 
 

2017 

 
 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-10-13 1088/17 Medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vis-
telseförbud på stranden vid Malen 

-   

2017-10-09 1064/17 Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort -   

2017-09-12 915/17 Medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsom-
råde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala 
anläggs 

-   

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. 2017 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i mars 2017. 

2017 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2017 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterat till partierna efter beslut i kommunfullmäktige i 
oktober. Åter 2018. 

Februari 
2018 
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   Uppdaterad: 2017-10-06 
   Dnr: KS 000018/2017-900 
 

 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

Beslutslogg för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslutslogg innehåller övergripande information om inlämnade motioner/medborgarförslag, beredningsuppdrag och övriga ärenden som 
återremitterats/bordlagts av kommunfullmäktige.  

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-10-04 1044/17 Motion - Båstads kommuns maskinpark avseende gröny-

teskötseln skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel 
- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. Oktober 2018 

2017-10-04 1043/17 Motion - Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård 

stöd i form av arbetsmarknadsinsatser 
- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. Oktober 2018 

2017-10-03 1034/17 Motion - Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgar-

löfte 
- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. Oktober 2018 

2017-09-29 1024/17 Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för förening-

ar med egna lokaler och arenor  
- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. September 

2018 

2017-09-20 997/17 Motion - Kulturkort för barn och ungdomar. 
 

- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. September 
2018 

2017-09-20 996/17 Motion - Förmånscykel. 
 

- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. September 
2018 

2017-09-11 950/17 Motion - Säkerhets- och brottsförebyggande arbete i kommu-

nen 
- Motion redovisas i kommunfullmäktige i oktober 2017. September 

2018 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-05-04 505/17 Motion från (C), (L), (MP) och (S) -F ramtagande av handlings-
plan riktad mot företagare. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-04-24 460/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Säker övergång för gång-, 
cykel- och ridled. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 462/17 Motion från Uno Johansson (C) - Inrättande av demokratidag i 
kommunal regi. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-01 389/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) - Inför metoden Huskurage i 
Båstads kommun 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2017-02-01 125/17 Motion från (M) – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

2016-11-22 1371/16 Motion från (SD) – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäk-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterades till förvaltningen i april. Åter till kommun-
fullmäktige i november. 

November 
2017 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2016-06-21 864/16 Motion från (L) och (MP) – Översyn av internhyressystem. Kommunstyrelsen 
 

Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. 2017 

2016-05-24 716/16 Motion från (C) – Ta fram plan mellan kommun och näringsliv 
för att skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj.  2017 
 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 
 

2017 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Marianne Malm Medborgarförslag redovisas i juni. Maj 2018 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

- Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige 
2017. 

2017 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i mars 2017. 

2017 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
ett program för idrott och det rörliga fri-
luftslivet godkänns. Fullmäktiges presidium 
får i uppdrag att ta fram förslag till en upp-
dragsbeskrivning till en tillfällig beredning. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2017 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Till kommunfullmäktige i november. November 
2017 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-11-08 1 av 1 

 

 

KS § 253  Dnr KS 001467/2015 - 300 

Inriktningsdokument för Förslövs utveckling  
- Beslut om antagande 

 
Beskrivning av ärendet Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning 

för tätortens framtid. Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och 
politiker. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts i en 
samrådsredogörelse (bilaga 2) och dokumentet har reviderats. 

   
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, daterad 2017-10-04, med 

tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar  

som föreslås i samrådsredogörelsen. 
 
Föredragande Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet. 
   
Yrkande Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (L), Helena Stridh (BP), Gösta 

Gebauer (C) och Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till liggande förslag.       
           
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar  

som föreslås i samrådsredogörelsen. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171004\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: 2017-10-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001467/2015 – 300 
 
 

Inriktningsdokument för Förslöv – beslut om antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
samrådsredogörelsen. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens 
framtid. Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker. Efter samrådet har 
inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse (bilaga 2) och dokumentet har 
reviderats. 
 
Bakgrund 
2015-12-02 § 317 fattade kommunstyrelsen beslut om att inriktningsdokument för Förslöv ska 
upprättas. 
 
2016-01-13 § 10 godkände kommunstyrelsen uppdragsbeskrivningen för inriktningsdoku-
mentet. 
 
2017-03-15 § 53 godkände kommunstyrelsen att Inriktningsdokument för Förslöv skulle stäl-
las ut för samråd. 
 
Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker under tiden 27 mars – 4 juni 
2017. 
 

Aktuellt 
Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker. Efter samrådet har inrikt-
ningsdokumentet (bilaga 1) reviderats och färdigställts för antagande. De sociala konsekven-
serna vid ett genomförande av inriktningsdokumentet redovisas i en social konsekvensanalys, 
bilaga 4. Hur förslagen i inriktningsdokumentet bidrar till uppfyllandet av, för samhällsplane-
ringen, relevanta kommunala mål redovisas i bilaga 5. 
 
Under samrådstiden har framtidsmingel hållits i Förslövs bygdegård där allmänheten fick möj-
lighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Dokumentation från minglet finns i bilaga 3. De 
synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsre-
dogörelse, bilaga 2. I samrådsredogörelsen redovisas även de revideringar som gjorts i inrikt-
ningsdokumentet efter samrådet.  
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2 (2) 

 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Inriktningsdokumentet är ett planeringsunderlag för en hållbar utveckling av Förslöv. Samver-
kan med allmänheten stärker både dokumentets innehåll och möjligheten att realisera försla-
gen. Samverkan har även varit viktig som en del i den demokratiska procesen där allmänheten 
har haft möjlighet att framföra sina åsikter och påverka frågor som berör deras omgivning och 
vardag. 
 
Verksamhet 
Ett antagande av inriktningsdokumentet innebär att det ligger till grund för kommande planer 
och projekt. Alla föreslagna åtgärder är separata projekt och planer som behöver egna beslut 
om uppdrag. 
 

Ekonomi 
Ett genomförande av inriktningsdokumentet måste ske etappvis över en längre tid, anpassat 
till kommunens budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inriktningsdokumentet innehåller fler åtgärder som gynnar barn och unga. Bland annat inne-
bär en satsning på gång- och cykelvägar en ökad möjlighet till självständighet. Se även social 
konsekvensanalys (bilaga 4). Barn och ungas synpunkter har även tagits tillvara genom Förs-
lövs skolas skolråd. 
 
 
 
Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1.    Inriktningsdokument för Förslöv 
2. Samrådsredogörelse 
3. Dokumentation mingel 170425 
4. Social konsekvensanalys 
5. Måluppfyllelse 
 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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HANDLINGAR                                                          
Dokumentets diarienummer är B 2015-1228

Följande handlingar ingår i ärendet och fi nns 
tillgängliga på samhällsbyggnad:
• Social konsekvensanalys
• Dokumentation Framtidsmingel 2016-11-15
• Sammanfattning och minnesanteckningar från möten med 

kommunala råd och allmänhet. (Byarådet, elevrådet, företagare, 
handikapprådet och pensionärsrådet)

• Dokumentation Framtidsmingel under samrådet 2017-04-25
• Samrådsredogörelse 2017-10-13

Bilder och kartor: Båstads kommun om inte annat anges

Upprättad 2017-02-16
Reviderad 2017-03-15
Reviderad 2017-10-13
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Utmaningarna för tätorten är bland annat avsaknaden av ett tydligt 
centrum - är invånarnas mötesplats vid den lokala bensinstationen och 
skolan, vid bygdegården, vid matbutiken, vid fotbollsplanerna eller vid 
den nybyggda stationen? Var träffas unga och gamla? Förslöv har ett 
starkt föreningsliv - hur kan det utvecklas och var inns plats för dem 
som inte önskar vara del av föreningslivet? Den tidigare barriären som 
järnvägen inneburit - hur blir den en del av samhället? Förslöv har 
senaste åren haft en stor befolkningsökning och samhället växer vilket 
innebär ökat behov av bland annat bostäder, verksamhetsmark, handel 
och rekreation - men var?

Förslöv har under de senaste tio åren haft en stadig befolkningsökning. 
Totalt bor det idag ca 2300 personer i Förslöv. Förslöv har, jämfört med 
kommunen som helhet, en ung befolkning. 30% av invånarna är under 
24 år och endast 20% är äldre än 65 år.

30%

25%

25%

18%

2%

0-24

25-45

46-65

66-85

86-105

1. INLEDNING
Inriktningsdokumentet för Förslöv tätort ligger utanför den i Plan- 
och bygglagen reglerade planprocessen. Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumentet pågår ett antal andra utvecklingsprojekt och 
detaljplaner inom tätorten. 

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

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

Orten står inför ett antal stora utmaningar som behöver hanteras på ett 
genomtänkt och strategiskt sätt för att möjliggöra en utveckling mot ett 
starkt och hållbart Förslöv. Båstads kommun är en del av Skåneregionen, 
men i lera aspekter skiljer sig kommunens utmaningar från regionens 
utmaningar. Stora skillnader mot regionen är åldersstrukturen, kommunen 
har en stor del äldre, en blygsam befolkningsökning och att en stor del av 
befolkningen bor utanför tätorterna.
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2. PROCESS
Inriktningsdokumentet arbetas fram av Samhällsbyggnad i samarbete 
med berörda verksamhetsområden. Byarådet och företag i orten har också 
deltagit i arbetet. För att lyfta in medborgarna i arbetet har kommunen 
arbetat tillsammans med Pensionärsrådet, Handikapprådet, elevrådet 
på Förslövs skola samt bjudit in Förslövs invånare och föreningar till ett 
framtidsmingel.

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

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

3. AVGRÄNSNING
Inriktningsdokumentet omfattar Förslövs tätort, enligt avgränsningen 
på karta 1. I väster och söder avgränsas området av jordbrukslandskap, 
väg 105 och västkustbanan med undantag för terrasseringen 
som gjordes i samband med tunnelbygget och som nu fångas upp 
i inriktningsdokumentet. I norr och öst avgränsas området av 
Bjäredalsvägen och Bokesliden, skogsområden och jordbrukslandskap. 
Området omfattar den gamla banvallen och industriområden i både öst 
och väst. 

Inriktningsdokumentet kommer inte att omfatta någon 
miljökonsekvensbeskrivning då de görs i samband med framtagandet 
av de detaljplaner som bedöms ha betydande miljöpåverkan. Arbetet 
kommer att omfatta en social konsekvensbeskrivning.

Inriktningsdokumentet kommer att föreslå fysiska förändringar 
och utvecklingsstrategier för tätorten men dessa kommer inte att 
detaljstuderas.

Beslut om
uppdrag

Förslag
arbetas fram

Beslut om
samråd

Samråd med
allmänheten

Revideringar
av förslaget

Beslut om
antagande
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Karta 1, Avgränsning

Förslövs
station
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la 
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105 och Bokesliden

Västkustbanan 

och väg 105

Förslövs
kyrka

Förslövs
skola
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4. SYFTE
Inriktningsdokumentets syfte är att peka ut den framtida samlade 
färdriktningen för Förslövs tätorts utveckling, tydliggöra vad som 
är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden samt vara 
vägledande för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt i tätorten.

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

Båstads kommuns vision

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.

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-21
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Inriktningsdokumentets mål
Utöver kommunens övergripande mål och vision är inriktnings-
dokumentets mål följande:

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
…genom att:
• Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 

samt centrumnära byggande
• Gång- och cykel ska prioriteras
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas i tätorten
• Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystem-

tjänster och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreations-
möjligheter ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade 
utsläpp. Utveckling genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och 
effektivt utnyttjande av be intlig infrastruktur.

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
…genom att:
• Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
• Ortens karaktär tas till vara och utvecklas
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 

och omsorg
• Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
• Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

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

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

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• Utveckla tydliga centrum
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 

kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
• Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Förslöv kan fortsätta utvecklas till en attraktiv och karaktärsfull 
tätort.

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

Skånes folkmängd ökar, snabbast ökar folkmängden i sydvästra Skåne, 
i Båstads kommun är befolkningsökningen däremot låg. Kommunen 
har de senaste tio åren ökat med i snitt ca 40 personer per år. Under 
2016 var befolkningsökningen ca 240 personer vilket är den största 
befolkningsökningen på närmare tjugo år vilket kan tyda på ett trendbrott. 
När människor bedömer sin egen livskvalitet är den högre i Skåne än i 
resten av Sverige. Det är en viktig aspekt att ha med sig då många människor 
idag inte lyttar till jobben utan till livsstilen.

Båstads kommun, med sin placering i Skånes nordvästra hörn, är en del av 
Skåneregionen men har också starka kopplingar norrut mot Halmstad och 
Göteborg. Med öppningen av Hallandsåstunneln har Båstad och Förslöv 
knutits ännu närmare Helsingborg och Malmö i söder och Halmstad och 
Göteborgsregionen i norr. Det inns idag en stor arbetspendling till och 
från Förslöv, till störst del söderut där Ängelholm och Helsingborg är de 
stora målpunkterna, men även norrut mot Halmstad och Laholm. Trenden 
är att arbetspendlingen ökar. 

I Skåne som region har inte bostadsbyggandet matchat befolknings-
ökningen och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. I Båstads 
kommun byggs det ler bostäder än kommunens befolkningsökning. En del 
av det förklaras med att många bostäder används som fritidsboende. 

Skåne har som helhet en ung befolkning, mycket tack vara in lyttning av 
utlandsfödda. Här skiljer sig Båstad markant från regionen då kommunen 
har en äldre befolkning. Nästan en tredjedel av Båstads befolkning är över 
65 år.

Skåne har en för Sverige unik lerkärnig ortstruktur. 11% av Skånes 
befolkning bor utanför en tätort jämfört med riksgenomsnittet som 
är 15%. I Båstads kommun bor 32% av befolkningen utanför de sex 
största tätorterna. Att ha en stor del av befolkningen utanför tätorterna 
medför utmaningar bland annat när det gäller kommunal service och 
kollektivtra ik. Trenden är här, precis som i resten av Sverige och världen, 
in lyttning till kommunens två största orter, Förslöv och Båstad. I övriga 
orter och på landsbyggden sker ingen förändring alls eller till och med 
minskning av invånarantalet. 
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Planer och program

Översiktsplan

En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur Båstads 
kommuns markanvändning ska utvecklas på sikt. Gällande översiktsplan, 
ÖP08, är upprättad 2008. Karta 2 visar ett utsnitt ur översiktsplanen. 
För Förslövs tätort redovisas ett antal områden för planerade bostäder 
samt några för verksamheter och industri. Bokesliden/Vantingevägen 
är markerad som område för centrum och handel, från skolan till 
livsmedelsbutiken Ica Nära. I översiktsplanen från 2008 ringlar sig 
järnvägsspåret genom tätorten vidare till Grevie. Spåren inns inte kvar år 
2016 och ger nya förutsättningar för orten.

Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
• Stationsnära
• Koncentrera och förtäta
• Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 

landskapspartier

Karta 2, Utdrag ur översiktsplanen
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Detaljplan

Näst intill all bebyggelse i Förslöv  är detaljplanelagd. Ett 10-tal fastigheter 
i norra delen samt ett fåtal fastigheter spridda runt om orten saknar 
detaljplaner. De äldsta detaljplanerna Slammarp, Vistorp och Förslöv, 
är från 1950 och den nyaste, Detaljplan för Vistorps industriområdet är 
antagen 2015.

Det pågår planläggning av ett större bostadsområde, i sydöstra delen av 
Förslöv,  som medger ca 200-300 bostäder i blandade former, villor, radhus 
och lerfamiljshus. Idag inns ca 60 obebyggda planlagda tomter i tätorten, 
de lesta av dessa är villatomter.

Naturvårdsprogram

Strax nordost om Förslöv ligger Håle som pekats ut i narturvårds-
programmet med mycket höga naturvärden, se karta 3. Det innehåller 
skyddsvärda miljöer, värdefulla biotoper av varierande slag och 
kulturmiljöspår. 

Inne i tätortens norra del inns två mindre naturområden som också pekas 
ut i naturvårdsprogrammet: Rosenhult och skogsområdet intill skolan. Där 
inns både biologiska och kulturhistoriska värden samt rekreationsvärden.

Miljöprogram

Båstad kommuns miljöprogram 2012-2020 innehåller de lokala 
miljömålen för Båstads kommun, som i sin tur baseras på de nationella 
miljömålen och de regionala miljömålen i Skåne. Kommunen har även ett 
handlingsprogram för hur de uppsatta målen ska nås.

Kulturmiljövårdsprogram

Ett kulturmiljöprogram är i första hand ett kunskapsunderlag till hjälp 
för samhällsplanering och samhällsutveckling.

Förslöv omfattas inte av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram 
eller av länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 

Karta 3, Utdrag ut naturvårdsprogrammet
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Landskapsbildsskydd

Hallandsås sydsluttning, öster om Förslöv, omfattas av landskapsbilds-
skydd. Landskapsbildsskyddet är en gammal form av skydd för särskilt 
tilltalande och vackra landskap och innebär begränsningar för byggande. 

Jordbruk

Jordbruksmarken öster Förslöv har, enligt 1974 års klassi icering klass 6. 
Lite längre upp mot åsen har jordbruksmarken klass 5.  Jordbruksmark 
klass 7 och 8 inns väst om tätorten. Jordbruksmarken är bättre ju högre 
klassning den har på en tiogradig skala.

Ängelholms fl ygplats

Söder om kommungränsen ligger Ängelholms lygplats. Runt alla lyg-
platser inns hinderbegränsade ytor vilka anger höjdbegränsningar för 
bebyggelse. Alla typer av bebyggelse berörs, även vindkraftverk, master, 
byggnadskranar och liknande. Delar av Förslöv berörs av detta men de be-
gränsande höjderna är så pass stora att de i normalfallen inte påverkat 
tätortens utveckling. 

Tidigare har Förslövs sydöstra del berörts av skyddsavstånd för buller från 
lygtra iken till och från Ängelholms lygplats. Skyddsavstånden revidera-

des 2015 och Förslöv berörs inte längre av dessa begränsningar.

Karta 4, Landskapsbildsskydd
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Riksintressen

Riksintresse avser ett område, plats eller enstaka objekt som är viktigt 
ut nationell synvinkel. De ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
deras värde. Ett riksintresse innebär dock inte ett stopp för förändringar 
utan tillåter utveckling så länge riksintressets värden inte lider påtaglig 
skada. 

Förslövs norra och västra delar omfattas av riksintresse för friluftsliv och 
rörligt friluftsliv  enligt miljöbalken, MB 3 kap 6 § respektive MB 4 kap 2 
§. Den västra delen av samhället, fram till den gamla järnvägssträckningen 
ingår även  i område för högexploaterad kust/kustzon enligt MB 4 kap 4 §.

Norr och väster om tätorten inns riksintresse för naturvård enligt MB 3 
kap 6§. Riksintresset avser Hallandsåsen.

Ca 1 km nordost om tätorten inns även riksintresse för totalförsvar enligt 
MB 3 kap 9 §.

Järnvägen direkt väster om tätorten omfattas av riksintresse för 
kommunikation. 

Miljö och klimat

Miljökvalitetsmål

Tätortsutvecklingen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet 
är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet 
är utfärdat av Naturvårdsverket och de inierat av riksdagen. 

Övriga miljömål som påverkas av ett genomförande av 
inriktningsdokumentet är:

Karta 5, 
Riksintresse friluftsliv och 

rörligt friluftsliv 

Karta 6, 
Riksintresse för naturvård

Karta 7, Riksintresse för högex-
ploaterad kust/kustzon

-61-



15

Antagandehandling 2017-10-13
                     Inriktningsdokument Förslöv

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

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv: 
Genom tätorten rinner tre bäckar: Vadebäck, Hålebäcken och Möllebäck. 

Grundvatten av god kvalitet: En stor del av Förslöv ligger inom 
skyddsområde för vattentäkt. Grundvattnet i förekomsten ”Bjärehalvön” 
har otillfredsställande kemisk och kvantitativ status och påverkas främst 
av bekämpningsmedel från jordbruket.

God bebyggd miljö: Riksdagens de inition av målet är ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Detta är 
centralt i arbetet med Förslövs utveckling. En utveckling i enlighet med 
inriktningsdokumentet främjar uppfyllandet av målet.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten

Från och med december 2009 inns även miljökvalitetsnormer för vatten. 
Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) inns 
det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
inns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet var 

att alla vattenförekomster ska ha uppnått god status (både kemisk och 
ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det blivit mycket 
svårt för en del vattenförekomster inns vissa möjligheter till undantag. 

Förslöv ligger inom grundvattenförekomsten ”Bjärehalvön”.  
Grundvattenförekomsten har otillfredsställande kvantitativ status samt 
otillfredsställande kemisk status. Vad gäller den kemiska statusen handlar 
det om påverkan från bekämpningsmedel.

Vattentäkter

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

Längs sjöar, bäckar och vattendrag gäller enligt miljöbalken ett generellt 
strandskydd på 100 m, om strandskyddet inte upphävts.

Större delen av Förslöv berörs inte av strandskydd idag då gällande 
detaljplaner är framtagna enligt äldre plan- och bygglagstiftning. Då 
detaljplaner upphävs eller ändras enligt plan- och bygglagen återinträder 
strandskyddet inom planområdet. Det behöver därmed upphävas i 
samband med att nya detaljplaner upprättas i närheten av vattendrag, 
bäckar, sjöar och havet. 

Klimatförändringar

Klimatförändringarna medför förändrad nederbörd både gällande hur 
mycket och hur ofta det regnar. Kraftiga regn medför ökade risker för 
översvämningar i vattendrag. Det kan också medföra ökad erosion längs 
vattendragen. Klimatförändringarna kan medföra ökade krav på skötsel, 
rening, dagvattenfördröjning och andra åtgärder för att hantera dagvattnet 
och för att minska risken för skador.

Låglänta områden längs Hålebäcken är exempelvis utsatta för 
översvämningar vid kraftiga regn. Kapacitetsproblem nedströms begränsar 
möjligheten att utveckla tätorten uppströms om inte åtgärder vidtas.

Enlig SGI kan åtgärderna för att skydda objekt från översvämning eller 
minimera konsekvenserna vid en översvämning grupperas inom tre 
strategier:

• Resistance - ett systems/områdes förmåga att undvika störningen 
(exempel på åtgärder är vall, barriär, damm)

• Resilience - ett systems/områdes förmåga att klara konsekvenserna 
av en störning (exempel på åtgärder är anpassade byggnader, 
dagvattensystem)

• Retreat - man drar undan en stad/stadsdel från riskområde (exempel 
på åtgärd är att lytta verksamheter, anlägga våtmark som barriär)

Karta 8, Strandskydd

Sammanfattning:
• Förslöv har lera beslut och intressen att förhålla sig till, 

både kommunala, regionala och nationella.
• För att bygga ett hållbart och robust samhälle måste 

hänsyn tas till miljöaspekterna och de konsekvenser 
klimatförändringarna för med sig.
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6. FÖRSLÖV IDAG
Bebyggelse

Karaktär

Förslöv beskrivs som ”den lilla orten som har allt” och flertalet invånare 
pratar om en bykänsla. Detta kan kopplas till den småskaliga strukturen i 
tätorten samt det goda serviceutbudet. Förslöv präglas av korta avstånd, 
relativt tät villabebyggelse och flerbostadshus med en måttlig skala där 
inga enskilda byggnader avviker stort i höjd från intilliggande byggnader.

Historik 

Förslöv har i huvudsak vuxit fram ur byn runt den medeltida kyrkan 
och senare även runt stationen. Under modern tid har tillverknings- och 
byggnadsindustri varit en viktig motor för ortens utveckling. Detta då 
den har ett bra läge ur kommunikations- och transporthänseende med 
närhet till både järnvägen och flygplatsen i Ängelholm.

Järnvägsstationen (1, karta 9) byggdes på 1880-talet när järnvägen drogs 
fram.  Järnvägen drogs väster om samhället kring vägkorsningarna vid 
Grevievägen och Vistorpsvägen, vilket medförde att stationssamhället 
Förslövsholm utvecklades i en östra respektive västra del, med 
Mercurivägen (2) som ett mindre centrumstråk däremellan. Stationen 
öppnades 1885. 1966 klassas stationen om till håll- och lastplats. De 
sista åren innan nedläggning blev de lokala persontågen färre och färre 
och bestod till slut bara av några enstaka tågturer. De lokala persontågen 
ersattes under 1960-talet efterhand med busstrafik. 1972 stängs 
stationen i Förslöv. 1977 tas stationshuset och den gamla plattformen 
bort. 

De äldsta bostadshusen i Förslöv är från 1800-talets andra halva. En 
stor del av Förslöv har byggts ut under 1960-70-talet. Även under 1980- 
och 90-talet byggdes många bostäder i samhället vilket har medfört att 
Förslöv har vuxit österut.

Stationen riven, 
FOTO: Förslöv förr och nu

Stationen 1910-1920, 
FOTO: Förslöv förr och nu

Stationen 1900-tal, 
FOTO: Förslöv förr och nu
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Karta 9, Förslövs nuvarande infrastruktur
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 

Ett antal hus och gårdar i och runt Förslöv pekas ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i en inventering utförd av Länsmuseet i Kristianstad 
1985, beslutad av byggnadsnämnden 1988, dock saknas dokumentation 
om hur urvalet gjorts och vilka värden byggnaderna har.

Någon fullständig kulturmiljöinventering har inte gjorts inom 
ramen för arbetet med detta dokument. Ytterligare kulturhistoriskt 
intressanta byggnader kan finnas och vissa områden kan behöva en 
noggrannare inventering och analys. Exempel på sådana områden är 
delar av det gamla stationssamhället med kvarter norr och söder om 
Mercurigatan (2, karta 9).

I de gamla delarna runt det gamla stationsområdet (1) finns flera 
sträckor längs tidigare viktiga gator som idag inte har några generella 
kulturmiljövärden. De har dock stor potential att genom varsamhet och 
omsorg i samband med renoveringar bli en tillgång till kulturmiljön.

Området vid Jöns Möllers väg (3) och norra sidan av Bäckvägen är inte 
tillräckligt gammal för att utgöra en kulturhistorisk miljö idag. Det är 
dock mycket enhetligt utformad grupphusbebyggelse med tidstypisk 
arkitektonisk utformning som bör värnas för framtiden.

Prästgårdsområdet (4) och Sandbäcksområdet (5) är tidstypiska i sin 
utformning men har en väldigt blandad bebyggelse.

En bit upp för backarna i Förslövs östra delar ligger Linbastua som 
ursprungligen uppfördes 1720. Linbastan användes för att torka lin 
och uppfördes ofta i utkanten av byn. De användes även till att torka 
säd och för att röka korv. Användningen av linbastu upphörde någon 
gång i början av 1900-talet då linodlingen minskade i omfattning.

Fornlämningar

Det inns ett stort antal fornlämningar i och runt Förslöv. Fornlämningarna 
är bland annat boplatser, gravplatser och fossil åkermark och är från sten-
ålder och framåt. Karta 10, Fornlämningar.  Källa Riksantikvarieämbetet

Bostäder 

I Förslöv finns ca 2300 permanent boende. Tätorten domineras av 
fristående småhus. Flerfamiljshus och radhus finns spritt i tätorten. 
Totalt finns ca 1000 bostäder i Förslöv. Merparten, ca 65% utgörs 
av friliggande småhus. Det finns ett fåtal radhus och kedjehus varav 
uppskattningsvis hälften är bostadsrätter. Förslöv är relativt välförsett 
med lägenheter i flerfamiljshus, ca 30 % av det totala bostadsutbudet. 
Merparten av lägenheterna är hyresrätter.

Bebyggelsen är sällan högre än två våningar. I dalgången  vid 
Langetoftsvägen i tätortens södra del finns några flerfamiljshus som är 
4 våningar höga.
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Service

Skola och förskola

I Förslöv inns en F-9 skola med totalt knappt 450 elever. Skolan har idag 
inte utrymme för ler elever. Dessutom är två av skolans byggnader i ett 
sådant skick att de av arbetsmiljöskäl behöver rivas och ersättas med nå-
gonting nytt. Skoltomten är väl tilltagen och har utrymme för ler elever.

Det inns två kommunala förskolor i Förslöv, Skogsbyn och Ängsbyn. De 
kommunala förskolorna har sex respektive 3 avdelningar. Skogsbyn ligger 
idag i tillfälliga moduler och arbete pågår för att lytta tillbaka förskolan 
till skolområdet i norra delen av Förslöv. Vid Ängsbyn i Förslövs södra del 
inns möjlighet att bygga till ler avdelningar. 

Utöver de kommunala förskolorna inns även två fristående förskolor,  Pär-
lan och Lyckohällan, som båda ligger i bygdegården.

Äldreomsorg och vård

I Förslöv inns ett äldreboende, Ängagården, med nio platser. Planer inns 
på att bygga ett nytt större äldreboende i närheten av Ängagården. Ett 
litet gruppboende, Myllefallet, inns i Förslöv men behov inns för ytterli-
gare platser i ett nytt gruppboende.

Vid stationen ligger Bjäredalen som fungerar som utgångspunkt för hem-
vårdspersonalen. Här inns bland annat kontor för vård- och omsorgs-
personal.

Arbetsplatser

Inom tätorten har kommunen ca 220 anställda inom sin verksamhet. De 
arbetar bland annat inom förskola och skola samt äldreomsorg. 

Inom den privata sektorn är PEAB, NP Nilsson och Lindab stora 
arbetsgivare. I tätorten inns lera mindre verksamheter samt handel 
som bidrar med arbetsplatser.

Förslövs skola
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Knutpunkter, platser och verksamheter

Förslöv har en otydlig struktur utan tydligt centrum och med lera knut-
punkter. Knutpunkterna ligger spridda i tätorten och det bidrar till att ska-
pa en otydlighet och en känsla av att Förslöv saknar ett centrum. Det i sin 
tur medför också en brist på platser för spontana möten vilket är viktigt 
för att skapa folkliv. Ett rikt folkliv med många människor attraherar både 
handel och in lyttning samt ökar tryggheten.

De knutpunkter som identifierats i detta arbete är:

1. ICA - BANKEN
Vid Sandbäcksvägen i Förslövs södra del ligger en pizzeria, ICA-butik 
samt post, bank och viss annan service. Platsen är utsträckt, saknar tyd-
lig inramning och består till stor del av parkeringsytor. I en del av områ-
det finns ett litet torg eller en park med en fontän, några bänkar och träd.

2. VANTINGEVÄGEN/MERCURIVÄGEN
Från korsningen Vantingevägen/Mercurivägen och längs Mercurivägen 
fram till gamla stationen gick det gamla handelsstråket och det som förr 
fungerade som Förslövs centrum. Vid korsningen finns idag en öppen 
plats med parkering och ett äldre torg som kan upplevas lite undangömt. 
Vid korsningen finns även en bank och på andra sidan Vantingevägen 
finns en äldre gårdsbildning med bland annat en restaurang och en tyg-
butik. En bit nedåt backen längs Vantingevägen ligger Förslövs vårdcen-
tral.

3. VÅRDCENTRALEN OCH BYGDEGÅRDEN
Vårdcentralen ligger centralt i tätorten. Den omges av stora öppna par-
keringsytor. Bygdegården innehåller förskolor samt möteslokaler. De 
två målpunkterna separeras från varandra av Vantingevägen. Det inns 
ett övergångsställe för att korsa vägen samt en tunnel som upplevs som 
otrygg.

4. HEBERLEINS
Vid Vantingevägen ligger butiken Heberleins, som av många uppfat-
tas som en centrumbildning. Bredvid Heberleins ligger även ett bageri. 
Mittemot Heberleins finns en öppen plats som nyttjas som parkering av 
butikens kunder. I anslutning till denna finns ytterligare ett par mindre 
verksamheter.

5. BENSINSTATIONEN OCH SKOLAN
Förslövs skola samt bensinstationen i Förslövs norra del utgör en 
knutpunkt där många människor rör sig.

6. STATIONEN
Stationen är en ny knutpunkt som kommer att bli allt viktigare i takt med 
att tågresandet ökar. Idag upplevs stationen ligga utanför tätorten.

7. BJÄREVALLEN
Bjärevallen är en viktig mötesplats, särskilt för unga. Idrottsplatsen har 
fotbollsplaner med tillhörande funktioner. Här inns även loppmarknad. 
Bjärevallen ligger inbäddad i villabebyggelse och är inte helt lätt att hitta 
till för den som inte känner till Förslöv.

Karta 11, kuntpunkter
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Kultur och fritid

Båstads kommun har många aktiva föreningar och ett för sin storlek rikt 
kultur- och fritidsliv. I Förslöv finns ett bibliotek lokaliserat i Förslövs 
skola, Kulturskolan, en bygdegård samt många föreningar som bidrar till 
kulturen i orten. Varje år arrangeras bland annat Förslövskarnevalen av 
Förslövs IF. Även Linbastua och den förening som sköter denna bidrar 
med kulturella aktiviteter bland annat i samband med högtider. 

IDROTT
Förslövs idrottsplats, Bjärevallen, ligger i ortens västra del. Här 
finns fotbollsplaner med tillhörande byggnader. Förslövs IF bedriver 
fotbollsverksamhet, innebandy samt parkour. Även tennis är en stor 
sport i orten. Förslövs tennisklubb har fyra tennisbanor. Det finns en 
idrottshall vid skolan som nyttjas både av skolan och föreningarna.

I Förslövs norra del finns två upplysta motionsslingor.

Linbastua

Bjärevallen

Förslöv i siffror
• Folkmängd Båstads kommun: ca 14 620 personer
• Folkmängd Förslöv: ca 2300 personer
• Totalt ca 1000 bostäder
• Småhus, friliggande: 65%
• Radhus, kedjehus: 5%
• Lägenheter i lerbostadshus: 30%
• Bostadsrätter i Förslöv: ca 25 st
• Hyresrätter i Förslöv: ca 300 st
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Spontanindrott vid gamla spårområdet

Innebandy

Skulptur av Kraitz

Bygdegården
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Grönstruktur och blåstruktur

Förslöv ligger nära naturområdena på Hallandsås och Skåneleden följer 
Förslövs östra och södra ytterkant. Orten har några både större och 
mindre grönområden i sin närhet. Strax öster om Förslöv ligger Hålehall 
(1, karta 12), i sydöst ligger en större bokskog (2) och i norra delen av 
orten, i anslutning till skolan (3) och Bokesliden (4), finns två mindre 
områden med lövskog. Det finns också gott om små öppna gröna ytor 
insprängda i bostadsområdena.

Det rinner tre bäckar genom Förslöv: Vadebäck (5), Hålebäcken (6) och 
Möllebäck (7). Tillgängligheten till bäckarna varierar. Några av bäckarna 
är delvis kulverterade. Genom ortens centrala delar inns en gång- och 
cykelväg längs Möllebäck.

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

Det finns tillräckligt med grönytor i tätorten, men de är av varierande 
kvalité och storlek. De är dessutom ojämnt fördelade över tätorten. Den 
östra delen av Förslöv har betydligt större tillgänglighet till grönområden 
än den västra delen.  Öster om den gamla järnvägssträckningen finns 
grönstråk och rekreationsstråk som binder ihop grönområdena.

I dag inns tre naturområden i och intill tätorten, som är större än 6 ha. Det 
är Hålehall (1), bokskogen (2) i Förslövs östra del och naturområdet längs 
Vadebäck (5).

Förslöv i siffror
•  Hålehall:  38 ha
•  Vadebäck:  7 ha
•  Bokskogen: 13 ha
•  9 % eller ca 220 personer av Förslövs invånare bor inom 300      

meter från större grönområde.

Parker och grönytor 

Några egentliga parker inns inte i Förslöv däremot inns ett lertal öppna 
grönområden insprängda i bebyggelsen.

Lekplatser

Det finns ett flertal mindre lekplatser i bostadsområdena. Dessa 
sköts av vägföreningar.

Huvudmannaskap
I Förslöv är inte kommunen huvudman för de allmänna platserna så som 
parker och grönytor. Ansvaret för skötseln av dessa ytor ligger på en 
vägförening.

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

denna natur
• Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden.
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Karta 12, Förslövs nuvarande grön- och blåstruktur
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Gator och trafi k

Huvudmannaskap

I Förslöv är inte kommunen huvudman för de allmänna platserna så 
som gator. Ansvaret för skötseln av dessa ytor ligger på en vägförening.

Biltrafi k

Målpunkter som alstrar mycket tra ik är bland annat skolan, bygdegår-
den, Heberleins, ICA och stationen. Andra tra ikalstrande målpunkter är 
stora arbetsplatser som PEAB, Lindab och NP Nilsson.

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

Den mest tra ikerade vägen inne i Förslöv är Vantingevägen (1, karta 
14), sträckan mellan Mecurivägen (2) och Margretetorpsvägen (3) med 
ca 4000 fordon per årsmedeldygn. Övriga delar av Vantingevägen samt 
Margretetorpsvägen har ca 2000-2500 fordon, Vistorpsvägen (4) har ca 
1300 fordon och Ljungbyholmsvägen (5) har knappt 1000 fordon per 
årsmedeldygn. De större vägarna genom Förslöv sköts av Tra ikverket. 
Förslövs vägförening ansvarar för övriga gator i tätorten.

Generellt är gaturummen stora i Förslöv, med stora öppna ytor i direkt 
anslutning till vägarna. Det bidrar till att bilister kommer långt in i 
samhället innan det uppfattas som att de kör inne i en tätort. De stora 
gaturummen bidrar även till höga hastigheter. 

Parkering

I Förslöv inns uppskattningsvis ca 500 bilplatser som inte är knutna till 
bostäder. Inräknat boendeparkeringar inns minst en parkeringsplats 
per vuxen i Förslöv. I tätorten inns lera stora parkeringsytor som bi-
drar till öppna och i hög grad outnyttjade ytor i centrala lägen. De större 
parkeringsytorna utgör tillsammans mer än 16000 m2. 
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Kollektivtrafi k

Förslöv tra ikeras av tre busslinjer som alla utgår från stationen och är 
kopplade till tågens ankomst- och avgångstider. Buss 503 går söderut 
mot Ängelholm 1-2 gånger i timmen. Inne i Förslöv stannar den vid två 
hållplatser, Fabriksvägen och Sandbäcksvägen. Buss 504 går norrut 
till Båstad, även den 1-2 gånger per timme. Den stannar också vid två 
hållplatser i tätorten, Fabriksvägen och Margretetorpsvägen. Buss 505 går 
mot Torekov på väg 105 ungefär en gång i timmen.

I december 2015 öppnade tunneln genom Hallandsås och samtidigt 
invigdes Förslövs station (6, karta 14). Stationen trafikeras med pågatåg 
mot Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Från och med december 2016 
går även pågatåg norrut till Båstad, Laholm och Halmstad. Med tåg tar 
det 5 minuter från Förslöv till Båstad, ca 20 minuter till Halmstad, 30-35 
minuter till Helsingborg och 1 timme och 40 minuter till Malmö.

Gångtrafi k

På de flesta sträckor inom tätorten får gående dela utrymme med 
cyklisterna på kombinerade gång- och cykelvägar. 

I Förslöv är avstånden relativt korta. Större delen av orten nås inom 
1-2 km vilket gynnar gångtrafik. 

Förslöv i siffror
•  Årsmedeldygnstrafi k på Vantingevägen: 4000 fordon
•  40% av resorna under 1 km gjordes med bil 2013
•  77% av resorna på distansen 1-5 km gjordes med bil 

2013
• De större parkeringsplatserna utgör tillsammans en 

yta på 16000 m2
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Cykeltrafi k

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

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

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

åtgärder. Generellt sett cyklar kvinnor något mer än män. 

Förslöv  har en relativt sammanhållen struktur med korta avstånd.  
Merparten av tätorten nås inom 1-2 km vilket gynnar resor med cykel. 
Tätortens östra delar är välförsedda med gång- och cykelvägar separerade 
från biltra ik. I de västra delarna av tätorten är cyklisterna i större grad 
hänvisade till att cykla på gatorna. Längs några av de större vägarna så 
som Bokesliden (7, karta 14), Vistorpsvägen (4) och Margretetorpsvägen 
(3) inns gång- och cykelbanor. Längs Mercurivägen (2) och delar av 
Vantingevägen (1) är gång- och cykelbanorna utformade som breda 
trottoarer där cyklister och gående får samsas. Många cyklister väljer att 
cykla på körbanan. Öster om Vantingevägen inns en gång- och cykelväg 

Nyttan med cykling:
• Mindre miljöpåverkan
• Bättre stadsmiljö
• Bättre folkhälsa
• Social hållbarhet
• Bättre samhällsekonomi
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i ett grönstråk. Den är helt separerad från biltra ik och utgör ett tryggt 
alternativ till trottoaren längs Vantingevägen.

I kommunens cykelstrategi (antagen av kommunstyrelsen 2015-02-11) 
inns tre strategier formulerade:

• Stadsmiljö och detaljutformning
• Kommunikation och service
• Utbyggnad av strategiskt viktiga huvudstråk

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

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

I cykelstrategin föreslås ett antal stråk som behöver komma till för att 
komplettera cykelvägnätet, se karta 13. För Förslöv föreslås följande (1-8 
är cykelstråk utanför tätorten):
 
• 9. Ett nytt stråk i norra Förslöv för att knyta ihop skolan och idrottshallen 

med banvallen och vidare mot stationen.
• 10. Färdigställande av stråk på Prästgårdsvägen där också tennisbana 

ligger och som förhindrar Margretetorpsvägens barriäreffekt.
• 11. Ett cykelstråk genom Kvarnfallsvägen för att knyta samman östra 

och västra delarna av Förslöv. 
• 12. Komplettera stråket på Vantingevägen så att det även når de södra 

delarna.

Förslöv berörs även av ett par kommunövergripande stråk:
• Gång- och cykelväg på banvallen mellan tre av de större orterna i 

kommunen.
• Gång- och cykelväg mellan Grevie och stationen i Förslöv.

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

Karta 13, Utdrag ut Båstad kommuns cykelstrategi
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Barriärer

Väg 105 (8, karta 14) och järnvägen (9) utgör starka barriärer mellan 
Förslövs tätort och landskapet och havet väster om väg 105. Barriären 
minskar möjligheten att på ett enkelt och tryggt sätt röra sig mellan 
tätorten och områdena väster om väg 105 och järnvägen.

Den gamla banvallen (10) var tidigare en barriär som gick rakt igenom 
tätorten och minskade kontakten mellan Förslövs östra och västra delar. 
Även om järnvägsrälsen idag är borta så utgör den gamla banvallen 
fortfarande en mental barriär som kan skapa en känsla av ”vi och dom”. 
Barriären upprätthålls av att banvallen står outnyttjad.

Sammanfattning:
• Tätorten saknar ett tydligt centrum och attraktiva mötesplatser.
• Tätortens tillgängliga grönstruktur är svag och osammanhäng-

ande och blåstrukturen är outnyttjad.
• Många av Förslövs gaturum är stora vilket bidrar till en svag 

tätortsstruktur och höga hastigheter.

Förslöv i siffror
•  91% av tätorten nås inom 1 km vilket tar ca 3 min på cykel
• Från Bokesliden till Sandbäcksvägen är det 2 km vilket tar 

ca 6 min på cykel
• Kyrkan - stationen: ca 1 km vilket tar ca 3 min på cykel

Gamla spårområdet
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7. FRAMTID
Grönstruktur

En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Förslövs grönstruktur 
är att kommunen inte är huvudman för de allmänna platserna. Det innebär 
att vägföreningen bör vara de som tar initiativ och driver utvecklingen i nära 
samarbete med kommunen då det är de som kommer att ha skötselansvar 
för platserna. 

Den framtida grönstrukturen utgår från den blå strukturen och strävar 
efter att skapa en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur med höga 
rekreationsvärden. 

Förslöv saknar idag en sammanhängande, tillgänglig grönstruktur. De 
vattendrag som rinner genom tätorten är i hög grad otillgängliga för 
allmänheten. De är bitvis kulverterade och vissa delar är svåra att nå på 
grund av höjdskillnader. Den grönstruktur som inns i Förslöv har dock stor 
potential att med enkla medel länkas samman till sammanhängande stråk 
med hög tillgänglighet från hela orten. I vissa delar räcker det med att skylta 
upp vandringsleder, andra sträckor går längs be intliga vägar, exempelvis 
längs Viarps byväg (1, karta 15), där det kan vara aktuellt att stärka upp 
de rekreativa värdena med en vandringsstig och/eller trädplantering. I 
Förslövs västra del är det lämpligt att skapa en promenadstig öster om 
järnvägsspåret (2) upp via Bjärevallen (3) och vidare upp mot stationen (4). 
Stråket längs Möllebäck (5) bör förlängas hela vägen fram till järnvägen. 
Det är också lämpligt att utveckla ett promenadstråk längs Vadebäck (6), 
som knyter ihop stationen med Hålehalls-slingan (7). Den gamla banvallen 
(8) kan också bli en del i Förslövs grönstruktur med ett grönstråk hela 
vägen från Viarps byaväg (1) i söder till Bokeslilden (9) i norr där den 
övergår i en gång- och cykelbana vidare mot Grevie. I de centrala delarna 
av tätorten föreslås stråket kompletteras med aktivitetsytor, lekplats, en 
parkanläggning och/eller en skulpturpark för lokala konstnärer. Ett grönt 
rum med möjlighet till aktivitet föreslås utvecklas på den del av den gamla 
banvallen som ligger i anslutning till Mercurivägen (10).

Framtidsstrategier för grönstrukturen:
• Utveckla grönområden i anslutning till vattendrag.
• Kombinera rekreation och aktivitet.
• Bind ihop grönområdena till sammanhängande stråk

Utrymme inns för att utveckla Bjärevallens idrottsområde (3). I dagsläget 
bedöms det inte behövas ler fotbollsplaner, men behovet kan uppstå i 
framtiden. Området kan även kompletteras med anläggningar för ler 
idrotter samt en hundrastplats. Om behov uppstår av ytterligare en 
idrottshall kan den med fördel placeras i anslutning till idrottsområdet. 
Då området ligger lågt och risken för översvämningar är stor måste 
anläggningar utformas med hänsyn till detta.

Grönstrukturen är en viktig del i hanteringen av dagvatten. Detta är av 
stor vikt för att minska risken för översvämningar i samband med kraftig 
nederbörd. Ett område föreslås vid Jöns Möllers väg (11) där vattnet kan 
tillåtas att svämma över och på så sätt fördröjas innan det rinner ut i 
Hålebäcken (12).  Möjlighet inns även att anlägga översvämningsytor 
i grönområdena längs Prästgårdsvägen (13) för att fördröja vatten och 
skapa ett långsammare löde i bäcken. Det är viktigt att vid all exploatering 
beakta dagvattenhanteringen för att inte skapa en ökad belastning på 
bäckarna. Öppna dagvattenlösningar kan om de utformas på ett bra sätt 
tillföra kvalitéer till bostadsområdet.
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Karta 15, Framtida grönstruktur
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Några av vägarna genom Förslöv tillhör Tra ikverket och eventuella 
förändringar på dessa förutsätter att de prioriterar och med inansierar 
arbetet. 

Vantingevägen (1, karta 16), sträckan mellan Mercurivägen och 
Margretetorpsvägen, är tätortens mest belastade vägsträcka. I arbetet 
med att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att arbeta för sänkta 
hastigheter i tätorten. För att uppnå det behöver känslan av en tätort 
stärkas för de som kör. Detta kan bland annat göras genom att minska 
stora gaturum. En effekt av detta är en trevligare och tryggare miljö som 
inbjuder till promenader.

Gång- och cykeltrafi k

Gång- och cykeltra ik ska ha högst prioritet i tätorten. Det ska vara 
inbjudande att röra sig till fots och både gång- och cykelbanor ska vara 
trygga och säkra. Fotgängare och cyklister ska så långt som möjligt 
separeras. Med en miljö som är inbjudande att röra sig i till fots minskar 
behovet av parkeringsplatser i direkt anslutning till målpunkterna. För 
att uppnå detta behöver belysningen längs gång- och cykelvägar ses över 
och förbättras. Det inns också behov av att komplettera cykelvägnätet 
med cykelvägar till de mindre byarna utanför tätorten samt till havet. 
Cykelvägar mellan byarna och tätorten skulle framför allt öka barn och 
ungas möjlighet att på egen hand ta sig till och från skola, fritidsaktiviteter 
och socialt umgänge. Det är viktigt att de större cykelstråken mellan orter 
och byar är tillräckligt breda för att ge utrymme åt cyklister med olika 
hastigheter samt att gångtra ik och cykeltra ik separeras på ett tydligt sätt. 

Norr om tätorten, från Bokesliden, föreslås den gamla banvallen byggas 
om till cykelväg för att knyta ihop Förslöv med Grevie och Båstad (2). 
Inne i tätorten knyts cykelvägen ihop med den be intliga cykelvägen längs 
Bokesliden (3). Inne i tätorten föreslås den be intliga gång- och cykelvägen 
längs Ljungbyholmsvägen förlängas norrut längs banvallen för att sedan 
vika av till skolan via Ättehögsvägen för att skapa en säker skolväg för barn 
och unga (4). Söderut bör gång- och cykelvägen kunna förlängas längs 
Ljungbyholmsvägen (5). Det skulle medföra ett smalare körfält för bilar 
vilket i sin tur leder till sänkta hastigheter.

Gator, trafi k och kommunikation

En utmaning när det gäller att utveckla och förvalta Förslövs gator, 
torg och platser är att kommunen inte är huvudman för de allmänna 
platserna. Det innebär att vägföreningen bör vara de som tar initiativ 
och driver utvecklingen i nära samarbete med kommunen då det är 
de som kommer att ha skötselansvar för platserna. 
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Biltrafi k

För att minska tra iktrycket på villagatorna och på sätt skapa en tryggare 
tra ikmiljö för gående och cyklister, främst barn, förslås en ny bilväg till 
Bjärevallen och idrottsområdet (6, karta 16). Exakt läge för en väg har 
inte studerats i detta dokument men det är lämpligt att den ansluter till 
Vistorpsvägen i närheten av stationen. Vägen skulle då även utgöra en del 
av gatustrukturen för det föreslagna bostadsområdet mellan Vistorpsvä-
gen och Möllebäcken.

Åtgärder behövs för att minska hastigheterna i tätorten. En åtgärd är 
att förstärka känslan av tätort genom att minska de stora gaturummen, 
bland annat genom förtätning. Möjligheten att bygga bort parallella gator 
bör studeras närmare. För att minska både hastigheter och tra ikmäng-
der på Ljungbyholmsvägen bör körfältet kunna göras smalare till förmån 
för en gång- och cykelbana (5). 

Då det ligger ett be intligt verksamhetsområde i Förslövs östra del kan 
tung tra ik genom orten inte helt undvikas. Det ställer högre krav på att 
korsningar utformas på ett säkert sätt och att det inns trygga gång- och 
cykelbanor längs de aktuella vägarna.

Flera av vägarna i Förslöv tillhör Tra ikverket. Tra ikverket arbetar med 
en åtgärdsvalsstuide för Förslöv där huvudsyftet är att kartlägga och ana-
lysera gående och cyklisters möjlighet att säkert ta sig till stationen och 
att föreslå åtgärder som kan förbättra situationen.

Wi-fi 

Många förväntar sig idag att ha tillgång till trådlös uppkoppling. 
Wi- i har blivit en viktig del av kommunens infrastruktur. Fritt wi- i 
föreslås innas vid torgbildningen mellan Ica och banken samt vid torg-
bildningen vid skolan. Här bör även möjlighet att ladda mobiltelefoner, 
surfplattor och annan datorutrustning innas.

Kollektivtrafi k

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

Busshållplatser är viktiga knutpunkter som möjliggör både spontana och 
planerade möten. Utformningen av hållplatserna är därför viktig. De ska 
vara tillgängliga och trygga men också trevliga och inbjudande. I anslutning 
till busshållplatserna bör det innas säkra cykelparkeringar.

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

Parkering

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

Då stora ytor i attraktiva centrala lägen används för parkering skulle en 
översyn av det egentliga parkeringsbehovet i Förslöv kombinerat med en 
parkeringsstrategi kunna gynna tätortens utveckling och skapa möjligheter 
till förtätning och/eller nya mötesplatser. I parkeringsstrategin är det dock 
viktigt att ta hänsyn till att Förslöv är en serviceort för många som bor 
utanför tätorten och är beroende av bil. Bilparkeringar bör därför innas 
i anslutning till målpunkter så som stationen, centrumbildningar och 
service. Det är viktigt att parkeringsplatserna utformas så att de är trygga 
och säkra.
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Framtidsstrategier för trafi k:
• Gång och cykel ska prioriteras 
• Arbeta för sänkta hastigheter genom att gestalta om 

gaturummen
• Arbeta för utvecklad kollektivtrafi k

Energiförsörjning

Då Förslöv ligger på Hallandsåsens sydsluttning inns goda förut-
sättningar för att utnyttja solenergi. Detta bör uppmuntras både för 
privata som för kommunala aktörer.
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Bebyggelse

Förslöv ska växa inifrån och ut, både genom nya områden nära 
centrumbildningarna och genom förtätning av be intlig bebyggelse där 
det bedöms vara lämpligt med hänsyn till bland annat kulturmiljöaspekter. 
Utbyggnadsområden nära järnvägsstationen samt vid centrumbildningarna 
ska prioriteras i första hand. Först när dessa är utbyggda bör områden 
längre ut bli aktuella att exploatera.  På väldigt lång sikt, bedöms Förslöv 
och Grevie växa ihop. Med strategin att växa inifrån och ut bedöms detta 
dock ligga utanför den tidshorisont som detta dokument överblickar. 

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

För att behålla Förslövs karaktär som en mindre tätort med bykänsla är det 
viktigt att värna om de korta avstånden inom orten. Därför är det viktigt att 
ny bebyggelse utnyttjar marken effektivt med hög täthet. En annan viktig 
apekt för att stärka ortens karaktär är att undvika enstaka punkthus som 
starkt konstrasterar mot intilliggande bebyggelse. Högre bebyggelse bör 
istället samlas i grupper. Förslövs stora höjdskillnader är en viktig del av 
ortens karaktär. Den kan förstärkas genom att högre bebyggelse placeras i 
sluttningar och på höjder, medan lägre bebyggelse placeras i dalarna.

Kulturmiljö

I Förslöv inns enstaka byggnader och miljöer med kulturmiljövärden. 
Dessa redogörs inte för i detta dokument. Bedömning av dessa görs från 
fall till fall. Den kulturmiljöinventering som inns för Förslöv innehåller 
inga beskrivningar av byggnaderna eller byggnadernas värden. En ny, mer 
detaljerad, kulturmiljöinventering skulle därför behöva göras för Förslöv 
där vissa områden studeras närmare. 

I tätorten inns lera äldre miljöer som med varsamhet och omtanke skulle 
kunna utvecklas till värdefulla kulturmiljöer som synliggör ortens historia 

och utveckling från ett stationssamhälle till dagens tätort. Även områden 
som idag inte är tillräckligt gamla för att utgöra kulturmiljöer, men som 
är arkitektoniskt intressanta och typiska för sin tid bör hanteras med 
varsamhet för framtiden.

Bostäder

En stor del av bostadsutbudet i tätorten är idag i småhus. Det inns en 
brist på radhus, mindre bostäder och bostadsrätter. Detaljplaner som 
innehåller detta bör därför prioriteras före detaljplaner för villor. Större 
detaljplaner bör ge utrymme för olika former av bostadshus. 

Tätortens utveckling ska ske genom förtätning och de lucktomter som 
inns bör utnyttjas. Genom förtätning utnyttjas be intlig infrastruktur 

på ett effektivt sätt. Den närhet som skapas till allmän och kommersiell 
service skapar ökade möjligheter att kombinera alla delar av livet och 
är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Närheten till service bidrar 
också till ett minskat bilberoende. Förtätning innebär ett effektivt 
markutnyttjande och stödjs av hushållningsprincipen - att mark ska 
användas till det ändamål den är bäst lämpad för. I Förslöv inns stora 
möjligheter till förtätning, framförallt i samband med att gaturummen 
minskas samt på delar av den gamla banvallen.

I Förslöv inns lera större områden i attraktiva lägen nära stationen 
och centrumbildningarna, som dessutom bidrar till att bygga ihop 
tätorten och förstärka Förslövs sammanhållna struktur. Området mellan 
Vantingevägen och Möllebäcken (1, karta 17) är både stationsnära och 
centralt. Det bör därför utnyttjas för blandad bebyggelse som innehåller 
lera funktioner. Här ryms bostäder, småskaliga och icke störande 

verksamheter. Även service så som exempelvis förskola och gruppboende 
passar bra här. Närheten till stationen underlättar hämtning och lämning 
för föräldrar som pendlar med tåg eller arbetar på någon av de större 
arbetsplatserna i närheten. 

Planläggning pågår för delar av område 2 (karta 17) som ligger 
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centrumnära i den östra delen av Förslöv. Detta är ett stort område som 
etappvis bör planläggas för blandad bostadsbebyggelse hela vägen fram 
till Vantingevägen i söder. Utbyggnaden bör starta i de mer centrala, 
norra delarna. De senare, södra, etapperna bör avvakta tills andra mer 
stationsnära områden är utbyggda.

När ovan nämnda områden är fullt utbyggda inns ytterligare ett stort 
område som kan bebyggas i Förslövs norra del, norr om Vadebäcken 
(3). Detta område är stationsnära och utbyggnaden bör starta i de mest 
stationslära lägena för att sedan etappvis bebyggas utåt. Vidare inns också 
ett mindre område på fastigheten Olstorp 1:1, i anslutning till Bokesliden 
(4), ett område i anslutning till Viarpsvägen i söder (5) samt några mindre 
områden i väster mellan be intlig bebyggelse och järnvägen (6) som är 
lämpliga för bostadsbebyggelse.

Oavsett var i Förslöv exploatering sker ska ledorden vara effektivt 
markutnyttjande. Flerfamiljshus, radhus och mindre småhus med små 
tomter i varierande upplåtelseformer ska prioriteras. I de lägen som är 
mest centrala och/eller stationsnära bör högre hus tillåtas.

Verksamheter

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

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

be intliga verksamhetsområdena i Förslöv. Området vid stationen kan 
utökas något men är sedan hänvisat till förtätning.

Väster om järnvägen inns möjlighet att etablera två nya 
verksamhetsområden med god tillgång till kommunikationer både för 
gods och för personal. Även här är det viktigt med ett effektivt nyttjande 
av marken. Då områdena ligger högt i sluttande terräng är det viktigt hur 
verksamheterna utformas och hur områdena ramas in. De ramar även 
in den södra infarten till Bjärehalvön, utifrån den aspekten är det också 
viktigt vilka verksamheter som lokaliseras i området och hur de utformas. 

Offentlig service/kommunal verksamhet. 

I takt med att Förslöv växer kommer behovet av vård samt barnomsorg 
att öka. Det är viktigt att dessa funktioner utvecklas i takt med att tätorten 
byggs ut. 

Förslövs brandstationen ligger mitt i ett villakvarter vilket inte är optimalt 
ur verksamhetssynpunkt. Ett bättre läge skulle vara i verksamhetsområdet 
vid stationen. 

Skola, förskola

Det är svårt att bedömma det framtida behovet av förskoleplatser i Förs-
löv men med föreslagen utbyggnad av tätorten kommer sannolikt ler för-
skoleplatser att behövas. En ny förskola bör ha 4-8 avdelningar. Det är en 
fördel om en förskola med 4-6 avdelningar ges utrymme för att kunna byg-
gas ut i framtiden. Det är också en fördel att bygga förskolan i två våningar 
för att skapa så mycket lekyta som möjligt.

Ängsbyns förskola bör ges möjlighet till en eventuell framtida utveckling 
om behov skulle uppstå.

En ny förskolebyggnad kommer att uppföras för förskolan Skogsbyn, i an-
slutning till Förslövs skola. Skogsbyn kommer att innehålla 6 avdelningar. 
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Framtidsstrategier för bebyggelsen:
• Ny bebyggelse ska ske genom förtätning 
• Orten ska hållas ihop genom att prioritera centrumnära och 

stationsnära bebyggelse
• Boendeformer som saknas i tätorten ska prioriteras
• Arbeta för fortsatt utveckling av verksamhetsmark

En fördel med placeringen intill skolan är att det underlättar hämtning och 
lämning för föräldrar med barn både i förskola och i skola.

Ett lämpligt läge för en ytterligare förskola är i det föreslagna bostadsom-
rådet mellan Vistorpsvägen och Möllebäcken (1). Närheten till stationen 
underlättar för föräldrar som tågpendlar.

För skolans del inns behov av ler lokaler. Skoltomten är stor nog för att 
räcka som utemiljö för ler elever. För att hushålla med utemiljön bör sko-
lan byggas i mer än en våning. Nya byggnader bör så långt som möjligt pla-
ceras närmare Bokesliden respektive Margretetorpsvägen för att minska 
det stora gaturummet och på så sätt hjälpa till att sänka hastigheterna på 
vägarna. Det inns idag en konkurrens om skolans lokaler som förutom 
att de ska räcka till skolans behov även inrymmer biblioteket, Ungdomens 
Hus och Kulturskolan. Idrottshallen har en hög beläggningsgrad och nytt-
jas både av skolan och av Förslövs IF. Att alla dessa funktioner samsas 
inom samma område har stora fördelar för den sociala hållbarheten då det 
skapar möjlighet till både planerade och oplanerade möten samt möjliggör 
möten mellan människor som inte redan känner varandra.

Vid en utbyggnad av skolan bör byggnaden kunna ges en utformning som 
markerar och stärker platsens identitet.

Vård och omsorg

Ett nytt äldreboende planeras i närheten av vårdcentralen (område 2, karta 
17). Beroende på placering inom området kan det utformas med eller utan 
möjlighet att expandera. Bedömningen är att mer än ett äldreboende i 
Förslöv inte är realistiskt. Det är därför en fördel med en placering som 
har tillräckliga ytor för att möjliggöra en eventuell framtida expansion. 
Om ytterligare äldreboenden behövs för att täcka kommunens behov och 
äldreboendet i Förslöv inte har möjlighet att expandera byggs ytterligare 
boende sannolikt i någon annan av kommunens tätorter.

Det inns en efterfrågan på små, lättskötta bostäder i tätorten för de 
som inte längre vill ha en stor villa. Ett behov kan därför innas för ett 

trygghetsboende i Förslöv. Detta kan placeras i närheten av äldreboendet 
(2).  Bostadsutbudet i orten bör även kompletteras med lägenheter 
utformade på ett sådant sätt att det är möjligt att bo kvar i dem även som 
äldre. Med sådana boenden kan behov uppstå av en utökad hemtjänst.

Kommunen ser ett behov av ett nytt LSS-boende, boende för personer med 
funktionsnedsättning. Ett sådant placeras lämpligen i bostadsområdet 
mellan Vistorpsvägen och Mölleån (1) då det både är centralt och 
stationsnära, vilket ger ökad livskvalitet åt de boende.
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Karta 17, bebyggelseutveckling
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Nordvästra Förslöv

Ett grönstråk föreslås längs Vadebäcken. Stråket skulle bli en länk i en lång, 
sammanhängande slinga runt hela tätorten. Även den gamla banvallen fö-
reslås bli ett grönstråk från Bokesliden och vidare söderut. Den södra de-
len av banvallen, från Vistorpsvägen och en liten bit norrut, föreslås bli en 
cykelväg som viker av till skolan via Ättehögsvägen.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.

Söder om Vistorpsvägen inns ett område som lämpar sig för blandad 
bebyggelse. Det stationsnära läget gör att en utbyggnad av området bör 
prioriteras och att det bör ha en hög exploateringsgrad. Det är lämpligt att 
området inrymmer förskola samt ett gruppboende. För att minska risken 
för bullerstörningar från tågtra iken bör området närmast järnvägen an-
vändas för mindre bullerkänsliga ändamål, exempelvis verksamheter.

Norr om Vadebäcken ligger ett stort område som också är lämpligt för 
blandad bebyggelse bestående av bostäder och mindre verksamheter och 
service. De delar som ligger närmast stationen bör byggas ut först. Sedan 
bör området växa etappvis norrut. Det är viktigt att området knyts ihop 
med stationen med gång- och cykelvägar för att dra nytta av det stations-
nära läget. Den gamla banvallen föreslås bli en gång- och cykelväg från 
Bokesliden till Grevie och sen vidare mot Båstad. Gång- och cykelvägen fö-
reslås från Bokesliden ledas ner genom det föreslagna utbyggnadsområdet 
till stationen. En Gång- och cykelväg föreslås även knyta ihop stationen, ge-
nom utbyggnadsområdet, med Grevie via den be intliga cykelvägen längs 
väg 105.

Cykelvägen längs Vistorpsvägen föreslås förlängas mot Segelstorp och ha-
vet. Det skapar möjlighet för de som bor i byarna väster om Förslöv och 
järnvägen att på ett tryggt sätt cykla till tätorten. Det ger också möjlighet 
för förslövsborna att cykla till stranden.

Det är viktigt att verksamheter nyttjar sin mark så effektivt som möjligt 
och så långt som möjligt samnyttjar olika funktioner med grannfastigheter. 
Till exempel bör parkeringsytor och körytor vid inlastningsområden 
kunna samnyttjas. Området vid stationen kan utökas något men är sedan 
hänvisat till förtätning. Väster om järnvägen inns möjlighet att etablera 
två nya verksamhetsområden med god tillgång till kommunikationer 
både för gods och för personal. Även här är det viktigt med ett effektivt 
nyttjande av marken. Då områdena ligger högt i sluttande terräng är det 
viktigt hur verksamheterna utformas och hur områdena ramas in. De 
ramar även in den södra infarten till Bjärehalvön, utifrån den aspekten är 
det också viktigt vilka verksamheter som lokaliseras i området och hur 
de utformas.  

På väldigt lång sikt, bedöms Förslöv och Grevie växa ihop. Med strategin 
att växa inifrån och ut bedöms detta dock ligga långt utanför den 
tidshorisont som detta dokument överblickar.
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Nordöstra Förslöv

I Förslövs nordöstra del inns en stor utvecklingspotential i de stora gatu-
rummen. Här kan nya huskroppar placeras närmare vägen för att skapa 
ett tydligare gaturum och för att dämpa hastigheterna på vägarna. Gatu-
rummet kan även minskas genom andra åtgärder, exempelvis stadsmässig 
trädplantering.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.

Skoltomten bedöms räcka även för framtida utbyggnad av skolan. För att 
nyttja marken effektivt och för att öka möjligheterna för skolans utemiljö 
bör utbyggnad av skolan ske i mer än en våning. Utemiljöns innehåll skulle 
behöva kompletteras så att det skapas platser och möjligheter till aktivite-
ter för alla. En utomhusscen skulle kunna vara ett komplement som erbju-
der ett visst väderskydd för ungdomar som vill ha någon plats utomhus att 
vistas på. Den skulle även kunna erbjuda möjligheter till dans eller andra 
spontana aktiviteter och utanför skoltid skulle den komplettera kultursko-
lan och kunna nyttjas för att berika kulturlivet.

En ny cykelväg föreslås från skolan, via Ättehögsvägen och söderut längs 
den gamla banvallen för att skapa en säker skolväg för ler skolbarn.

Det inns en platsbildning i hörnet mellan Bokesliden och Margretetorps-
vägen. Denna kan utvecklas och tillsammans med säkra passager över 
vägarna knytas ihop med en yta söder om korsningen samt den stora 
öppna ytan vid bensinstationen, väster om Bokesliden. Detta ger möjlig-
het att skapa en centrumbildning som kan fungera som mötesplats och ett 
socialt centrum. Att platsen omges av både offentliga funktioner så som 
skola, bibliotek och kyrka  samt handel ger goda förutsättningar för att 
människor från olika åldersgrupper och som be inner sig i olika skeden 
av livet använder platsen och möts. Platsen måste utformas så att den blir 
inbjudande att vistas på. I takt med att ler människor vistas på en plats 

ökar underlaget för service och utbudet skulle kunna kompletteras med 
exempelvis ett café.

Gång- och cykelvägen längs Margretetorpsvägen planeras att förlängas. 
Det skapar möjlighet för de som bor i byarna öster om Förslöv att på ett 
säkert sätt cykla till tätorten.

Vid Bokesliden, mittemot grönområdet Rosenhult, inns ett område som 
är möjligt att bebygga. Området är dock inte högst prioriterat och bör 
inte byggas ut förrän de mer stations- och centrumnära lägena tagits i 
anspråk.
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Sydvästra Förslöv

Bjärevallen ges möjlighet att utvecklas och förstärkas. Aktivitetsområdet 
kan kompletteras med andra sporter och aktiviteter om behov uppstår. 
Även en hundrastplats skulle kunna placeras här. Ny väganslutning samt 
gång och cykelväg föreslås från Vistorpsvägen och stationen. Bilvägen 
skulle avlasta gatorna i be intlig bostadsområde och skapa säkrare vägar 
för gående och cyklister. En ny gång- och cykelväg stärker kopplingen till 
stationen och gör Bjärevallen till en attraktiv målpunkt även för besökare 
som kommer till orten med kollektivtra ik.

Det gamla spårområdet föreslås utvecklas till en aktivitetspark som kan 
inrymma en bredd av aktiviteter, främst så kallade spontana aktiviteter. 
Det skulle kunna vara en skulpturpark, lekplats, skatepark eller pump-
trackbana. Området kan även bli en del i ett grönstråk som kopplar ihop 
Förslövs södra delar med Möllebäcken och vidare upp till Bokesliden. Bit-
vis kan sträckan kompletteras med gång- och cykelväg för att knyta ihop 
det be intliga gång- och cykelvägnätet. Det inns också utrymme till förtät-
ning med bostäder på vissa delar av sträckan. Här är det dock viktigt att 
beakta risken för eventuella markföroreningar.

Be intlig cykelväg längs Ljungbyholmsvägen skulle kunna förlängas, för-
slagsvis längs vägen, västerut och på så sätt skapa möjlighet för boende i 
byarna väster om Förslöv och järnvägen att på ett tryggt sätt cykla till tät-
orten. Det skapar också möjlighet att cykla till Storahult och havet. En cy-
kelväg längs Ljungbyholmsvägen skulle medföra att körbanorna blir sma-
lare. Det kan i sin tur leda till sänkta hastigheter och minskad tra ikmängd.

Stråket längs Möllebäcken föreslås förlängas ända fram till järnvägen. Ex-
akt sträckning är inte studerad. Önskvärt är att stråket i så stor del som 
möjligt följer bäcken, men bitvis kan en dragning längs be intliga gator be-
hövas. Ett grönstråk föreslås också parallellt med järnvägen. Detta knyter 
ihop stråket längs Viarps Byaväg med stationen och blir en del i ett sam-
manhängande grönstråk runt hela tätorten.

Det inns ett lertal områden där det är möjligt att bygga ut Förslöv 
med blandad bebyggelse med bostäder blandat med verksamheter och 
service. Dessa bör dock inte tas i anspråk förrän mer stationsnära och 
centrumnära områden är fullt utbyggda. Det är även viktigt att de både 
innehålls- och utformningsmässigt anpassas för att minska risken för 
bullerstörningar från järnvägstra iken.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.
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Sydöstra Förslöv

Vid korsningen Vantingevägen - Mercurivägen inns en platsbildning som 
av många förslövsbor pekas ut som centrum. För att denna ska kunna 
fungera som centrumbildning behöver den utvecklas. Det behöver skapas 
en tydlighet mellan privata, halvprivata och offentliga platser. Platsen be-
höver också förstärkas med möjlighet till verksamheter på och omkring 
torgytan. Utöver detta behövs även passagen över Vantingevägen göras 
tryggare och utformas på ett sådant sätt att torgytan binds ihop med Sand-
bäcksgården som även den kan utvecklas till en del av centrumbildningen. 
En tryggare passage över vägen stärker även de be intliga gång- och cy-
kelstråken och uppmuntrar människor att röra sig till fots och med cykel 
vilket ökar möjligheterna för möten. 

Vantingevägen och Sandbäcksvägen ligger parallellt vilket skapar ett stort 
gaturum och en otydlig tätortsentré. För att sänka hastigheterna på Van-
tingevägen och skapa en tryggare och trevligare miljö bör ambitionen vara 
att förtäta gaturummet. Det skulle kunna göras genom att Sandbäcksvägen 
byggs bort och att området förtätas. Gaturummet skulle också kunna för-
stärkas genom stadsmässig trädplantering.

Längs Vantingevägen bör gång- och cykelvägen förlängas för att möjliggöra 
för de som bor i byarna söder om Förslöv att på ett tryggt sätt cykla till 
tätorten.

Be intliga kvarter bör förtätas där det är möjligt. Stora tomter kan tillåtas 
att avstyckas där det inte påverkar en eventuell kulturmiljö negativt. Där 
lucktomter inns bör de nyttjas för bebyggelse.

Öster om Vantingevägen inns ett stort område som genom sin närhet till 
den föreslagna centrumbildningen och be intlig service är lämplig för blan-
dad bebyggelse. Inom området bör det innas bostäder i blandade former 
och upplåtelser samt möjlighet att utveckla äldreomsorgen och förskolan. 
Området bör byggas ut etappvis och de mest centrala och stationsnära de-
larna i norr måste prioriteras. De mindre centralt belägna, södra delarna 

av området bör avvakta en utbyggnad till dess att alla de mer stations-
nära områdena i Förslöv utnyttjats fullt.

I den sydöstra delen av Förslöv inns redan idag lera grönstråk. Dessa 
skulle med enkla medel kunna kopplas ihop till ett större sammanhäng-
ande system av grönstråk som erbjuder stora valmöjligheter. En mindre 
grön länk som skapar en tydlig koppling i grönstrukturen föreslås mellan 
Viarps Byaväg och den mindre vägen österut på andra sidan Vantingevä-
gen. Ytterligare en sådan länk som behöver tydliggöras är sträckan förbi 
vårdcentralen.

I öster, vid Margretetorpsvägen, inns ett verksamhetsområde. Detta bör 
inte utökas till ytan men kan med fördel utvecklas genom förtätning.
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8. EFFEKTER
Sociala konsekvenser
Satsningar som görs på torg, stråk och andra offentliga platser leder till ler 
spontana och planerade möten och aktiviteter. Det gynnar det sociala sam-
spelet och integrationen samt stärker känslan av delaktighet och tillhö-
righet. Att till exempel stärka centrumbildningen vid skolan gynnar bland 
annat möten mellan människor i olika åldrar och skeden av livet. Även en 
förstärkt centrumbildning vid korsningen Vantingevägen - Mercurivägen 
skapar möjligheter till möten vilket är viktigt för den sociala samvaron och 
den psykiska hälsan. Att skapa en grön aktivitetsplats vid gamla banvallen 
ger möjlighet till möten, rekreation och spontana aktiviteter vilket gynnar 
folkhälsan och ökar människors känsla av samhörighet. Satsningar på att 
utveckla och sköta offentliga ytor skapar trygghet. Ju tryggare vi känner 
oss desto mer används platsen vilket gynnar möjligheten till möten. Detta 
är positivt för tryggheten och minskar utanförskapet.

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

Att som inriktningsdokumentet föreslår satsa på kompletterande bostads-
former gynnar integrationen, möjliggör för äldre att bo kvar på hemorten 
och erbjuder möjligheter till boende för många ler grupper med olika lev-
nadsförhållanden.

Att förtäta Förslöv ökar närheten mellan olika funktioner i samhället, så 
som boende, butiker, förskola och skola, och ökar på så sätt möjligheten 
att utföra vardagsärenden på ett enklare sätt och på så sätt få ihop det så 
kallade livspusslet. Att bygga ihop delar av samhället och att bygga bort 
tomma, öppna platser minskar det mentala avståndet mellan olika mål-
punkter och gör det mer tilltalande att välja bort bilen till förmån för gång 
eller cykel.

Platsens identitet är viktig för invånarnas känsla av tillhörighet vilket i sin 
tur är viktigt för välmåendet. En stor del av Förslövs identitet ligger i sam-
hällets småskalighet och den goda servicen. En förtätning och utbyggnad 
av Förslöv ger ett ökat underlag för att bevara och utveckla handel och 

service. Samtidigt är det viktigt att tätorten inte växer för snabbt och på 
så sätt förlorar känslan av att vara ett litet samhälle. 

Påverkan på folkhälsan

Föreslagna åtgärder för att prioritera gående och cyklister gynnar folk-
hälsan. Bättre belysning och säkra passager över bilvägarna ger ökad sä-
kerhet och trygghet. Det leder till att ler väljer att cykla vilket i sin tur 
leder till förbättrad folkhälsa. Cykling kan ses som ett rättvist transport-
slag då många har råd med en cykel. Den förbättrade folkhälsan omfattar 
därför en stor del av befolkningen.

Att sammanhängande grönstråk ökar möjligheten till rekreation i varda-
gen. Att binda ihop tätortens grönområden och skapa stråk ökar tillgång-
en till miljöer som inbjuder till rörelse i människors närområde vilket är 
en viktig faktor för folkhälsa. 

Effekter för barnen

Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar oavsett lev-
nadsvillkor. Att satsa på gång- och cykelbanor mellan tätorten och de 
kringliggande byarna är positivt då det är en del i att barn och ungdomar 
kan bli mer självständiga med ökad möjlighet att på egen hand ta sig till 
skolor, aktiviteter osv. Att gång och cykelbanor utformas separerat med 
trygghet och säkerhet i fokus är viktigt för att uppnå detta.

En utveckling av Bjärevallen och ett nytt aktivitetsområde vid gamla ban-
vallen möjliggör mer spontanidrott och lek vilket är positivt ur ett barn-
perspektiv då ler barn får en större närhet till rekreationsområden. En 
aktivitetspark vid det gamla spårområdet kan även bli en mötesplats för 
ungdomar som inte är aktiva inom föreningsverksamheten.
En hög kvalitet på grönytor förbättrar barnens tillgång till grönska och 
lek. En översyn och upprustning av lekplatser bör ske tillsammans med 
barnen för att tillgodose deras behov av att påverka de miljöer de själva 
använder. 
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Att arbeta för att skapa möjligheter för ett café eller liknande verksamhet 
vid någon av centrumbildningarna samt satsningar på två olika centrum-
bildningar med olika karaktär skapar ett differentierat utbud av mötesplat-
ser för barn och ungdomar i alla åldrar. En komplettering av skolgården 
med en väderskyddad plats, exempelvis en scen, gynnar barn och ungdo-
mar då de får en större valfrihet när det gäller aktiviteter under raster.

Påverkan på miljön
Att utveckla grönstråk och att knyta ihop tätortens större grönområden 
förbättrar tätortens ekosystemtjänster. Det erbjuder större tillgång till 
gröna miljöer vilka utgör en psykosocial ekosystemtjänst som är positiv 
för människors välbe innande.  

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

Att konsekvent prioritera gång- och cykeltra ik i tätorten förväntas minska 
antalet korta bilresor och leder till minskade utsläpp vilket är ett kommu-
nalt miljömål.

Minskade gaturum medför lägre hastigheter vilket i sin tur leder till mins-
kat buller och en bättre boendemiljö.

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

Påverkan på landskapsbilden
Området där föreslagen verksamhetsmark ligger är starkt påverkat av 
mänsklig aktivitet. Påverkan skedde i samband med tunnelbygget genom 
Hallandsås. Platsen skiljer sig från kringliggande landskap i söder ge-
nom sin skala, markmaterial och topogra i. Området ansluter till be int-
ligt verksamhetsområde i öst och har formats till en del av ett industriellt 
landskap.

Nya verksamhetsområden väster om järnvägen påverkar landskapsbilden 
negativt från sett från söder. Inslag av stora byggnadsvolymer i ett jord-
brukslandskap bör sammanfogas med förstärkta vegetationsridåer som 
idag redan inns i landskapet. 

Då väg 105 är en av de stora infarterna till Bjärehalvön är utformningen av 
verksamheterna närmast vägen viktig.

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

Utöver de faktiska kostnaderna så innebär inriktningsdokumentet också 
stora samhällsekonomiska vinster. Dessa är svåra att mäta och sätta siffror 
på. Det man kan se är till exempel att många åtgärder som påverkar häl-
san positivt på lång sikt medför minskade kostnader för samhället i form 
av minskad sjukfrånvaro från arbetsplatser och minskat vårdbehov. Andra 
effekter så som ökad livskvalitet samt ökad jämställdhet och jämlikhet är 
ännu svårare att beräkna vinster i faktiska siffror. 
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Effekter av inriktningsdokumentet som medför samhällsekonomiska vin-
ster är bland annat en ökad cyklism som i sin tur medför förbättrad hälsa, 
färre olyckor och friskvårdsvinster, en ökad trygghet och bättre tillgång på 
rekreationsområden vilka alla leder till en bättre hälsa för invånarna. En 
förtätning av samhället ökar möjligheterna att få ihop alla delar av var-
dagslivet vilket ger både en ökad livskvalitet och en ökad jämställdhet. För-
bättrade utemiljöer och mötesplatser för alla åldrar, exempelvis vid gamla 
spårområdet, ger ökad livskvalitet och när det gäller barn och ungdomar 
kan det även bidra till att minska risken för exempelvis missbruksproble-
matik. 

Konsekvenser för genomförandet
Då kommunen inte är huvudman för allmänna platser så som gator och 
grönytor, bygger genomförandet av föreslagna åtgärder på ett gott och 
nära samarbete med berörda vägföreningar. Standard på utformning och 
skötsel påverkas av vägföreningarnas ekonomiska situation och kapacitet.

Föreslagna åtgärder för de större vägarna genom tätorten förutsätter att 
Tra ikverket, som är väghållare för dessa vägar, prioriterar och med inan-
sierar genomförandet.

Påverkan på kommunens mål

Fullmäktigemål

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett genomförande av inriktningsdokumentet breddar utbudet av bostä-
der. Förtätningen skapar närhet till service vilket i sin tur underlättar för 
många att få ihop sin vardag. Förtätning ger även större underlag till ser-
vice, handel och kollektivtra ik. Närhet till välutvecklade grönstråk och 
parker bidrar till att göra tätorten attraktiv.

2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet skapar en tydlighet kring kommunens vilja och 
målbild. Det är viktigt att efterföljande beslut följer inriktningsdokumen-
tet intentioner för att bibehålla tydligheten.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett genomförande av inriktningsdokumentet innebär långsiktiga föränd-
ringar och investeringar. Detta måste tillåtas ske i en takt som är rimlig 
för kommunen sett till de ekonomiska ramar som inns. Ett sätt att driva 
samhällsutvecklingen framåt är att uppmuntra initiativ från andra, ex-
empelvis fastighetsägare eller föreningar, samt att arbeta för sam inan-
siering av åtgärder som ligger i många parters intresse.

Delmål

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Utvecklingsmöjligheter inns inom be intlig skoltomt.

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

3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
Utveckling av tätorten genom förtätning ger ökat underlag för handel och 
service samt skapar ökade möjligheter att bo och arbete i samma ort.

4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En utveckling av tätorten genom förtätning är positivt ut ett miljöper-
spektiv. Bebyggelse i stationsnära och/eller centrumnära lägen priorite-
ras. En viktig del i inriktningsdokumentet är att förbättra förutsättning-
arna för gång- och cykeltra ik. 
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5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygg-
het och folkhälsa
Trygghet- och folkhälsoaspekter har varit centrala delar i arbetet med in-
riktningsdokumentet. Ett genomförande av de föreslagna åtgärderna med-
för tryggare offentliga miljöer och skapar en större närhet och tillgäng-
lighet till goda rekreationsmöjligheter. Föreslagna åtgärder för en ökad 
cykling och fysisk aktivitet leder till god folkhälsa. Ett genomförande av 
inriktningsdokumentet skapar nya mötesplatser för alla kommunens invå-
nare och förbättrar be intliga mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
Goda möjligheter inns att utveckla kulturupplevelser i samband med de 
stråk och knutpunkter som föreslås i inriktningsdokumentet.

9. FORTSATT ARBETE
Dokumentet kommer att ligga till grund för kommande planer och projekt 
samt vara vägledande vid beslutsfattandet. Inriktningsdokumentet kom-
mer att komplettera och fungera som underlag till den kommuntäckande 
översiktsplanen.

För genomförandet av inriktningsdokumentet behövs bland annat frågan 
om huvudmannaskap hanteras, en parkeringsstrategi utarbetas samt att 
kommunen tillsammans med Tra ikverket studerar i detalj hur de stora 
gaturummen ska hanteras. En mer noggrann byggnadsinventering skulle 
behöva upprättas för ett antal områden och objekt för att klargöra vilka 
enskilda byggnader i tätorten som är värdefulla och behöver bevaras samt 
beskriva på vilket sätt och varför byggnaderna är bevarandevärda. 

I samband med planläggning och andra projekt nära vattendragen och i 
tätortens låglänta delar måste hänsyn tas till riskerna kopplade till höjda 
vatten löden och översvämningsrisken samt hur dessa risker ska hante-
ras. 

I samband med planläggning nära järnvägen måste innehåll och utform-
ning studeras för att minska risken för bullerstörningar från järnvägstra-
iken.
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10. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Inriktningsdokumentet har utarbetats av planarkitekt Emma Johansson 
på Samhällsbyggnad vid Båstads kommun. Dessutom har följande tjänste-
män deltagit i arbetet: 

• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Olof Selldén, planchef
• Roger Larsson, stadsarkitekt
• Andreas Jansson, gatu- och tra ikingenjör
• Jenny Hertsgård, parkingenjör
• Birgitte Dahlin, tidigare skolchef
• Sara Damber, skolchef
• Mårten Nilsson, tidigare exploateringsingenjör
• Emma Salomonsson, kart- och GIS-ingenjör
• Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör
• So ia Boivie, fastighetsstrateg
• Emma Pihl, vård- och omsorgschef
• Andrea Larsson, kommunikatör

Fotografer
• Hans Kjellman
• Björn Andersson
• Lykke Plöen
• Johanna Brännström
• Emma Johansson
• Annika Jern

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma Johansson     
Planarkitekt     

11. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Utöver kommunens tjänstemän har även följande organisationer, råd etc 
deltagit i arbetet:

• Byarådet
• Pensionärsrådet
• Handikapprådet
• Förslövs skolas elevråd
• Företagare i Förslöv
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Inriktningsdokument för  

Förslöv i Båstads kommun, Skåne län 
	

Samrådsredogörelse  
	

 

Inriktningsdokument	för	Förslöv	har	varit	utsänt	för	remiss	under	tiden	2017‐03‐27	
till	2017‐06‐04	för	att	ge	kommunens	politiska	partier,	föreningar	och	allmänhet	
möjlighet	att	lämna	in	synpunkter.	I	denna	sammanfattning	av	inkomna	remissvar	
finns	kommentarer	till	synpunkterna	och	vidtagna	åtgärder	som	arbetats	in	i	
inriktningsdokumentet.	
	
Sammanfattning av inkomna synpunkter 
De	 flesta	 som	 yttrat	 sig	 är	 positiva	 till	 utbyggnad	 av	 Förslöv	 men	 några	 har	
synpunkter	 på	 i	 vilken	 ordning	 områden	 bör	 byggas	 ut.	 Många	 av	 de	 inkomna	
yttranden	 handlar	 om	 banvallen,	 gång‐	 och	 cykelvägar	 och	 om	 en	 eventuell	
återvinningscentral.	 	 Ett	 yttrande	 som	 många	 skrivit	 under	 handlar	 om	 åtgärder	
längs	Ljungbyholmsvägen.	En	viktig	fråga	som	lyfts	är	frågan	om	vem	som	ska	vara	
huvudman	för	de	allmänna	platserna	i	Förslöv	i	framtiden.	

Synpunkter	som	kom	fram	under	framtidsminglet	finns	sammanfattade	i	en	separat	
dokumentation.	Flertalet	av	de	synpunkter	som	framfördes	då	har	även	framförts	i	
yttranden	 varför	 sådana	 åtgärder	 finns	 listade	 i	 slutet	 av	 detta	 dokument	 under	
rubriken	 ”Sammanfattning	 av	 åtgärder”.	 Ett	 fåtal	 synpunkter	 framfördes	 under	
minglet	 men	 kan	 inte	 återfinnas	 i	 något	 skriftligt	 yttrande.	 De	 årgärder	 som	
föranleds	 av	 dessa	 synpunkter	 listas	 under	 rubriken	 ”Ändringar	 baserade	 på	
synpunkter	framförda	under	framtidsminglet”.	
	

Synpunkter från politiska partier 
Bjärepartiet	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	 Bjärepartiet	 är	positiva	 till	 att	 arbeta	 in	
mötesplatser	 och	 trygga	 vägar	 för	 att	 locka	 fler	 att	 röra	 sig	 till	 fots/cykel	 och	 ge	
förutsättning	till	etablering	av	caféer	och	andra	affärsrörelser.	De	anser	att	det	mest	
lämpliga	 området	 att	 utveckla	 till	 centrum	 är	 vid	 Sandbäcksgården	 och	
vårdcentralen.		

De	lyfter	även	att	Förslöv	har	flera	utmärkta	bostadsområden,	bland	annat	området	
bakom	vårdcentralen	och	området	nära	stationen.		

Även	 tätortens	 goda	 förutsättningar	 att	 kunna	 erbjuda	 verksamhetsmark	 lyfts	 i	
yttrandet.	De	 framför	 att	 en	 grundlig	 studie	 av	 hela	 området	 väster	 om	 järnvägen	
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behövs	innan	mark	avyttras	samt	att	konsekvenserna	av	etableringar	tydligt	måste	
redovisas.	Bjärepartiet	anser	att	det	är	olämpligt	att	förlägga	en	deponering	i	eller	i	
närheten	av	Förslöv.	

Bjärepartiet	 är	 positiva	 till	 det	 nya	 vårdboendet	 samt	 till	möjligheten	 att	 utveckla	
skolområdet.	

De	 framför	 att	 framkomligheten	 på	 genomfartsvägarna	 är	 mycket	 viktig	 men	 att	
hastighetsdämpande	 åtgärder	 inom	 tätbebyggt	 område	 ska	 kunna	 sättas	 in.	 De	
anser	 att	 säkerheten	 för	 gående	 och	 cyklister	 särskilt	 bör	 studeras	 på	 sträckan	
mellan	 bensinmacken	 och	 ICA.	 Bjärepartiet	 framför	 att	 trafiksituationen	 på	
Ljungbyholmsvägen	måste	åtgärdas	och	anser	att	den	gamla	banvallen	ska	tas	i	bruk	
för	en	ny	vägsträckning.	De	lyfter	även	att	välkomnande	skyltar	vid	infarterna	är	en	
god	idé.	

Bjärepartiet	skriver	att	bra	gång‐	och	cykelvägar	förbättrar	samhället	samt	att	det	är	
positivt	med	en	rensning	av	bäckarna	och	gc‐vägar	längs	dessa.	De	är	även	positiva	
till	en	aktivitetspark	på	en	del	av	gamla	banområdet,	men	inte	på	den	delen	där	de	
föreslår	en	ny	väg.	

Kommentar:	Förvaltningens	 föreslagna	centrumbildningar	utgår	bland	annat	 från	
målpunkter	 för	 flera	 grupper	 i	 samhället,	 rörelsestråk	 samt	 marktillgång	 och	
utvecklingsmöjligheter.	 Bedömningen	 är	 att	 området	 runt	 vårdcentralen	 inte	 har	
lika	 goda	 förutsättningar	 att	 bli	 ett	 samlande	 centrum	 som	 området	 vid	 Ica	 och	
området	vid	skolan.	

Gällande	 verksamhetsområdet	 väster	 om	 järnvägen	 tar	 förvaltningen	 på	 denna	
strategiska	nivå	 inte	 ställning	 till	 vilken	verksamhet	 som	kan	 inrymmas	 i	området	
utan	 bara	 att	 det	 lämpar	 sig	 för	 just	 verksamheter.	 Frågan	 om	 en	
återvinningscentral	utreds	i	en	separat	process.	

Förvaltningen	 instämmer	 i	 att	 det	 behövs	 trafikdämpande	 åtgärder	 för	
Ljungbyholmsvägen,	det	förutsätter	dock	att	Trafikverket	prioriterar	och	finansierar	
åtgärderna	då	de	är	väghållare	för	den	vägen.	Att	bygga	nya	vägar	tenderar	dock	att	
medföra	 en	 ökad	 trafik	 istället	 för	 en	 trafikminskning.	 Tre	 parallella	 vägar	 bidrar	
inte	heller	på	ett	positivt	sätt	till	ett	effektivt	markutnyttjande	eller	tilltalande	miljö	
för	fotgängare.	

Åtgärd:	 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 med	 att	 kommunen	 förespråkar	
hastighetsdämpande	åtgärder	på	Ljungbyholmsvägen.	

	

Liberalerna	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	 Liberalerna	 framhåller	 att	 det	 är	 viktigt	
att	 Förslöv	 växer	 inifrån	 centrum	 och	 ut	 för	 att	 hålla	 ihop	 samhället.	 De	 skriver	
också	att	det	är	viktigt	att	utveckla	ett	centrum	som	känns	naturligt	att	söka	sig	till.	
Vidare	 lyfter	 de	 att	 den	 ”gamla”	 genomfartsleden	 i	 Förslöv	 måste	 få	 en	 annan	
karaktär	 som	 ger	 alla	 trafikanter	 bra	 villkor.	 Avslutningsvis	 skriver	 de	 att	 vi	 ska	
skapa	 ett	 samhälle	 som	 inbjuder	 till	 möten,	 till	 trygghet	 och	 till	 ett	 aktivt	 och	
hållbart	liv.	

Kommentar:	Placeringen	 av	 centrumbildningarna	har	 föreslagits	 utifrån	 att	 de	 är	
platser	där	det	är	naturligt	för	människor	att	röra	sig.	Hur	dessa	ska	utformas	för	att	
bli	 attraktiva	 måste	 studeras	 separat	 i	 samband	 med	 projektering	 för	 platserna.	

-107-



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2017-10-13 
 

3 (12) 

Även	utformningen	av	gatorna	måste	studeras	närmare,	 i	dialog	med	Trafikverket,	
för	att	utformningen	ska	bli	bra	för	alla	trafikanter.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd	

	

Centerpartiet	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Centerpartiet	 har	 skrivit	 ett	 mycket	
detaljerat	 yttrande.	 De	 framför	 synpunkter	 på	 i	 vilken	 ordning	 olika	 projekt	 bör	
genomföras.	

Centerpartiet	framför	vikten	av	att	undvika	exploatering	av	brukbar	åkermark	även	
om	det	till	viss	del	kan	vara	nödvändigt.	Det	innebär	ett	stort	ansvar	och	försiktighet	
vid	 exploateringar	 och	 att	 marken	 hanteras	 restriktivt.	 De	 lyfter	 även	 i	 detta	
samanhang	 vikten	 av	 att	 prioritera	 förtätning,	 bland	 annat	 i	 form	 av	 att	 snabbt	
planlägga	 för	 exploatering	 av	 gamla	 banvallen	 från	 gamla	 Förslövs	 hotell	 till	
Vistorpsvägen.	Även	på	Mejeritomten	bör	byggandet	starta	omgående.	Även	andra	
ytor	 som	kan	bidra	 till	 förtätning	 bör	 identifieras	 och	 inlemmas	 i	 dokumentet.	De	
framför	 även	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 Förslöv	 fortsätter	 växa	 som	 en	 rund	 by.	
Centerpartiet	anser	att	hela	Förslöv	är	stationsnära.	De	är	tveksamma	till	bebyggelse	
alldeles	 vid	 stationen	 på	 grund	 av	 framtida	 problem	 med	 buller.	 De	 anser	 att	
exploatering	av	området	 söder	om	Vistorpsvägen	bör	vara	en	senare	 fråga	och	att	
den	högklassiga	jordbruksmarken	kan	fortsätta	brukas.	Vidare	trycker	Centerpartiet	
på	 behovet	 av	 hyreslägenheter.	 De	 framför	 synpunkter	 gällande	 utformning	 av	
detaljplanen	 för	 området	 vid	 vårdcentralen	 samt	 Båstadhems	 område	 vid	
Sandbäcksområdet.	Om	det	 senare	 området	 skriver	 de	 att	 lägenhetsbeståndet	 är	 i	
behov	 av	 förnyelse	 och	 sanering	 men	 också	 att	 dessa	 relativt	 billiga	 lägenheter	
behövs	under	tiden	andra	områden	exploateras.	

De	framför	att	en	plan	för	centrum	måste	fram	i	ett	tidigt	stadie	och	att	de	kan	tänka	
sig	Sandbäcksområdet	eller	vid	vårdcentralen.	De	utesluter	vägkorset	vid	skolan	och	
andra	 tänkbara	platser.	 I	 samband	med	 centrumplaneringen	bör	 utrymme	 ges	 för	
nyetablering	av	centrumverksamheter.	

De	skriver	att	idrottsplatsen	bör	utvecklas	i	samarbete	med	föreningslivet	och	att	de	
på	sikt	ser	en	idrottshall	i	området.	

Centerpartiet	 framför	 att	 verksamhetsområdet	 väster	 om	 väg	 105	 bör	 planläggas	
omgående.	De	framför	även	att	de	inte	vill	att	en	återvinningscentral	ska	placeras	i	
tätorten	och	inte	på	industriområdet	väster	om	väg	105.	

De	 skriver	 vidare	 i	 sitt	 yttrande	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 lekplatser,	 sociala	utrymmen	
mm	 planeras	 in	 på	 lämpliga	 platser	 men	 belyser	 också	 att	 behoven	 kommer	 att	
variera	över	åren	och	att	det	därför	är	viktigt	att	inte	”bygga	fast”	sig.	

De	framför	också	att	det	är	viktigt	att	inriktningsdokumentet	påvisar	behov	av	säkra	
vägar	för	såväl	trafikanter	som	gående,	att	det	är	viktigt	med	säkra	vägar	till	skola,	
station,	centrum	mm	samt	att	de	är	handikappsäkrade.	De	lyfter	gc‐väg	till	Vistorps	
hamn	 samt	 mellan	 stationen	 och	 Grevierondellen.	 Vidare	 skriver	 de	 att	
busshållplatser	ska	finnas	där	människor	finns.	

De	avslutar	sitt	yttrande	med	att	de	tror	att	en	tillväxttakt	för	Förslöv	behöver	vara	
anpassad	 till	 att	 hela	 Bjäre	 ska	 leva,	 där	 planerna	 för	 övriga	 tätorter	 är	 viktiga	
beståndsdelar.	
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Kommentar:	 Flera	 av	 de	 projekt	 som	 Centerpartiet	 vill	 se	 som	 högprioriterade	
pågår	redan.	För	några	av	projekten	krävs	att	fastighetsägaren	tar	initiativ	till	att	de	
påbörjas.	Kommunstyrelsen	beslutar	om	vilka	projekt	som	ska	påbörjas.	

Några	 större	 fastigheter	 som	 kommunen	 eller	 Båstadhem	 har	 rådighet	 över	 har	
pekats	ut	som	lämpliga	 för	 förtätning.	När	det	gäller	privata	 fastigheter	är	det	upp	
till	 den	 enskilda	 fastighetsägaren	 att	 initiera	 ett	 sådant	 projekt.	 I	
inriktningsdokumentet	uttalas	att	förtätning	är	viktigt	och	ska	prioriteras	generellt	i	
Förslöv,	dock	har	ingen	inventering	gjorts	till	samrådet	över	vilka	områden	som	är	
kulturhistoriskt	värdefulla	och	därför	inte	bör	förtätas.	

Bebyggelse	 vid	 stationen	 förutsätts	 utformas	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 riktvärden	 för	
buller	klaras.	Närmast	järnvägsspåret	kan	mer	bullertåliga	funktioner	placeras	som	
också	fungerar	bullerdämpande	för	bakomliggande	bostäder.	

Med	hänsyn	till	de	befintliga	verksamheterna	i	och	runt	skolan	fungerar	platsen	idag	
som	 en	 stark	 målpunkt.	 Detta	 ger	 den	 förutsättningar	 att	 bli	 en	 attraktiv	
centrumpunkt.	 Förvaltningens	 bedömning	 är	 att	 Förslöv	 kan	 ha	 flera	 olika	
centrumpunkter	 om	 de	 utformas	 med	 tydligt	 olika	 karaktärer	 och	 funktioner	
baserat	 på	 de	 verksamheter	 som	 finns	 på	 och	 i	 anslutning	 till	 platserna	 idag.	
Föreslagna	centrumbildningar	bedöms	ha	utrymme	för	nya	verksamheter.	

De	sträckor	som	Centerpartiet	nämner	som	viktiga	gång‐	och	cykelvägar	finns	med	i	
inriktningsdokumentet.	

Åtgärd:	 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 med	 att	 kommunen	 ser	 positivt	 på	
förtätning	i	hela	Förslöv	under	förutsättning	att	det	bedöms	lämpligt	med	hänsyn	till	
bland	annat	kulturmiljön,	rekreationsvärden	och	övriga	planeringsaspekter.	

	

Synpunkter från föreningar 
Förslövsholms	vägförening	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Vägföreningen	anser	inte	att	det	är	rimligt	
att	inlemma	all	expansion	i	vägföreningen	utan	att	helt	se	över	ersättningsnivåerna.	
De	 anser	 att	 huvudmannaskapet	 måste	 omprövas	 alternativt	 att	 bidragssystemet	
hamnar	på	en	helt	annan	nivå.	

Kommentar:	 Förvaltningen	 har	 ett	 separat	 uppdrag	 att	 utreda	 hur	
huvudmannaskapet	ska	vara	i	framtiden.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd.	

	

Förslövs	socken	förr	och	nu	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Föreningen	 anser	 att	 det	 är	 viktigt	 att	
man	kan	följa	utvecklingens	gång	och	uppleva	spår	från	det	som	varit	i	det	nya.	De	
nämner	 några	 gamla	 bevarandevärda	 byggnader	 samt	 framför	 att	 den	 gamla	
järnvägssträckningen	bör	användas	på	ett	sätt	som	gör	det	synligt	att	den	en	gång	
varit	en	viktig	transportled.		

Kommentar:	Förvaltningen	instämmer	med	att	det	är	viktigt	att	kunna	uppleva	en	
orts	historia.	Hur	detta	konkret	görs	för	exempelvis	den	gamla	järnvägssträckningen	
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måste	studeras	mer	 ingående	 i	samband	med	detaljplaneläggning	och	projektering	
av	området.	

Åtgärd:	 Förvaltningen	 har	 inventerat	 värdefulla	 miljöer	 och	 dokumentet	
uppdateras	med	dessa.	

	

Förslövs	byaråd	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Byarådet	anser	att	dokumentet	är	ojämnt	
med	detaljerade	resonemang	kring	vissa	 frågor	men	 inte	kring	andra.	Bland	annat	
saknar	de	ingående	statistik	kring	Förslöv	och	hur	det	påverkar	förslagen.	

Byarådet	anser	att	förslagen	för	grönstrukturen	känns	väldigt	generella.	De	nämner	
också	ett	antal	befintliga	grönområden	som	saknas	i	dokumentet.	Vidare	vill	de	att	
grönstråk	och	grönytor	ska	sammanlänkas	med	varandra.	

De	vill	att	Förslöv	binds	 ihop	med	havet	genom	två	cykelbanor	till	Ranarps	strand	
och	till	Stora	Hult.	De	framför	även	att	stråket	från	samhället	till	 järnvägsstationen	
behöver	göras	mer	attraktivt.	

Byarådet	 framför	 även	 synpunkter	 gällande	 miljökvalitetsnormer	 för	 vatten	 och	
föreslår	att	möjlighet	till	nya	vattentäkter	ska	undersökas.	

Gällande	bebyggelsen	anser	byarådet	 att	 samhället	 ska	växa	 inifrån	och	ut	och	att	
man	inte	ska	börja	planera	för	bostäder	nära	järnvägen.	De	framför	att	byggnationen	
ska	planeras	långsiktigt	och	målmedvetet.	De	anser	inte	att	bostadsrätter	är	en	bra	
boendeform	på	mindre	 orter.	Vidare	 skriver	de	 att	 det	 är	 viktigt	med	ett	 effektivt	
markutnyttjande	men	att	det	också	är	viktigt	att	inte	ändra	samhällets	karaktär.	

De	 påtalar	 att	 de	 föreslagna	 centrumbildningarna	 är	 viktiga	 noder	 och	 att	 de	
behöver	 ges	 egna	 särkaraktärer	 och	 att	 framtida	 utveckling	 ska	 knyta	 an	 till	
aktiviteter,	 verksamheter	 eller	 samhällsfunktioner.	 De	 skriver	 att	 stationen	 är	 en	
viktig	 nod,	 men	 att	 den	 skärmas	 av	 från	 byn	 med	 storskalig	 och	 gles	
verksamhetsbebyggelse.	 Vidare	 framför	 de	 att	 placeringen	 av	 bensinstationen	 är	
olycklig	 i	 förlängningen,	 med	 tanke	 på	 närhet	 till	 skola	 mm.	 De	 undrar	 vad	 som	
kommer	 att	 aktivera	 platsen	 om	 bensinstationen	 omlokaliseras.	 Även	 Bjärevallen	
lyfter	de	som	en	viktig	plats	och	skriver	att	fler	verksamheter	och	aktiviteter	skulle	
kunna	kombineras	med	Bjärevallen.	

Byarådet	 framför	 att	 man	 måste	 tänka	 efter	 noga	 när	 man	 planerar	 för	 nya	
verksamheter	väster	om	järnvägen	för	att	det	inte	ska	skapas	nya	barriärer	mellan	
samhället	och	havet.	

De	framför	en	oro	för	att	minskade	gaturum	ska	minska	framkomligheten	för	bussar	
och	andra	större	fordon.	 Istället	vill	de	att	det	ska	satsas	på	bra	gc‐stråk.	Byarådet	
vill	att	den	gamla	banvallen	ska	ses	som	ett	sammanhängande	gc‐stråk	med	gröna	
rum	 och	 aktivitetsytor	 längs	 sträckningen.	 De	 vill	 att	 gc‐vägen	 från	 den	 gamla	
banvallen	ska	fortsätta	ner	genom	samhället.	

De	påtalar	också	behovet	av	äldreboende	på	orten.	

Kommentar:	 Syftet	med	 inriktningsdokumentet	 är	 att	 hålla	 en	mer	 övergripande	
strukturell	 nivå.	 Detaljer	 studeras	 sedan	 i	 detaljplaner	 och/eller	 projektering.	
Redovisning	av	grönområden	mm	bygger	på	den	information	förvaltningen	fått	från	
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allmänheten	 i	 samband	med	 medborgardialoger.	 Detta	 kompletteras	 nu	 med	 den	
ytterligare	information	vi	fått	till	oss	under	samrådet.	

I	dokumentet	föreslås	gång‐	och	cykelvägar	till	havet.	

Eventuella	 nya	 lösningar	 för	 kommunens	 vattenförsörjning	 ligger	 inte	 inom	
ramarna	för	inriktningsdokumentet	för	Förslöv	utan	behandlas	i	översiktsplanen.	

Bostäder	nära	 järnvägen	 är	 en	 viktig	del	 i	 att	 koppla	 stationen	 till	 övriga	delar	 av	
Förslöv.	Utformningen	av	området	 är	 viktigt	 för	att	bryta	ner	den	 idag	 storskaliga	
miljön	 längs	 sträckan.	 Området	 vid	 bensinstationen	 bör	 även	 i	 framtiden	 ge	
utrymme	för	verksamheter	som	kan	stärka	området	som	en	centrumbildning.		

En	förutsättning	för	att	ta	området	väster	om	järnvägen	i	anspråk	för	verksamheter	
är	 att	 en	 detaljplan	 upprättas	 för	 området.	 När	 detta	 görs	 kommer	 området	 att	
studeras	noggrant.	

Minskade	gaturum	innebär	 inte	nödvändigtvis	minskade	körytor.	Gaturummet	kan	
även	 minskas	 med	 genomtänkt	 placering	 av	 nya	 byggnader	 eller	 planteringar	
utanför	vägområdet.	På	andra	platser	kan	åtgärderna	för	gaturummet	 innebära	att	
ytorna	 omfördelas	mellan	 de	 olika	 trafikslagen.	 Åtgärderna	måste	 detaljstuderas	 i	
samband	 med	 projektering	 men	 inriktningsdokumentet	 uttrycker	 ambitionen	 att	
förändra	 gaturummet	 för	 att	 minska	 hastigheterna	 och	 öka	 upplevelsen	 av	 att	
vägarna	går	genom	ett	samhälle.	

Arbetet	med	ett	nytt	äldreboende	i	Förslöv	pågår.	

Åtgärd:	 Dokumentet	 kompletteras	med	 de	 befintliga	 grönområden	 och	 grönstråk	
som	Byarådet	informerar	om.	

Ett	 nytt	 grönstråk	 föreslås	 längs	 hela	 den	 gamla	 banvallen.	 Ett	 grönstråk	 kan	
utformas	så	att	det	är	möjligt	att	cykla	längs	sträckan	även	om	det	inte	utformas	på	
samma	sätt	som	en	gång‐	och	cykelväg.	

	

Föreningen	Stora	Hults	Strand	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Föreningen	 är	 positiv	 till	 planerna	 för	
fortsatt	 stark	 tillväxt	 av	 Förslöv.	 De	 påtalar	 det	 befintliga	 problemet	 med	 att	 det	
varken	 finns	 någon	 bra	 cykelled	 eller	 några	 allmänna	 kommunikationer	 mellan	
Stora	Hult	och	Förslöv.	De	vill	därför	att	planen	för	en	cykelled	till	Stora	Hult	ges	hög	
prioritet	 samt	 önskar	 att	 kommunen	 påverkar	 beslutsfattare	 för	 att	 etablera	 en	
busslinje.	Vidare	påtalar	de	behovet	av	tillräckliga	och	trafiksäkra	parkeringsplatser	
eftersom	de	i	praktiken	är	hänvisade	till	bil	för	att	ta	sig	till	Förslöv.	De	anser	inte	att	
parkeringsaspekten	 och	 trafiksäkerheten	 har	 getts	 tillräckligt	 utrymme	 i	
dokumentet.	 I	 linje	 med	 detta	 lyfter	 de	 även	 säkerhetsaspekten	 runt	
pågatågsstationen,	 både	 vad	 gäller	 trygghet	 och	 säkerhet	 för	 de	 resande	 och	
gällande	 inbrottsrisk	mm	på	parkeringen.	 Föreningen	 avslutar	med	att	 de	 tror	 att	
det	 är	 viktigt	 för	 Förslöv	 att	 samhället	 görs	 lättillgängligt	 och	 attraktivt	 för	 den	
omkringliggande	landsbygden.	

Kommentar:	 Kommunen	 har	 en	 ambition	 att	 skapa	 en	 cykelväg	 till	 Stora	 Hult.	
Arbetet	med	detta	måste	 göras	 tillsammans	med	Trafikverket.	Det	 går	 därför	 inte	
med	säkerhet	att	säga	i	vilken	ordning	cykelvägarna	kommer	att	prioriteras.	
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Synpunkterna	 gällande	 parkeringsplatser	 och	 trafiksäkerhet	 noteras	 och	 vägs	 in	 i	
det	fortsatta	arbetet.	

Övriga	synpunkter	framförs	till	berörda	delar	av	förvaltningen.	

Åtgärd:	 Dokumentet	 kompletteras	med	 text	 gällande	 säkra	 parkeringsplatser	 och	
behovet	av	parkering	vid	målpunkterna	för	de	som	bor	utanför	tätorten.	

	

Bygdegården	i	Förslöv	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Bygdegårdsföreningen	vill	 i	sitt	yttrande	
klargöra	att	Förslövs	Bygdegårdsförening	och	Förslövs	Byaråd	inte	är	samma	grupp.	
De	 är	 förvånade	 över	 att	 Bygdegårdsföreningen	 inte	 stod	 med	 under	 ”övriga	
medverkande”.	

Kommentar:	 Kommunen	 har	 kännedom	 om	 att	 det	 är	 två	 olika	 föreningar.	 Då	
byaråd	återfinns	i	de	flesta	av	kommunens	större	tätorter	har	förvaltningen	valt	att	
betrakta	 dem	 som	 remissinstanser	 i	 arbetet	med	 inriktningsdokument.	 Processen	
har	varit	öppen	för	de	föreningar	och	organisationer	som	uttryckt	intresse	att	delta.	
Förvaltningen	har	under	arbetet	med	inriktningsdokumentet	för	Förslöv	inte	kunnat	
nå	 representanter	 för	 Bygdegårdsföreningen.	 2016,	 när	 förvaltningen	 besökte	
bygdegården,	hade	arbetet	med	inriktningsdokumentet	inte	påbörjats.		

Åtgärd:	Ingen	åtgärd.	

	

Synpunkter från allmänheten 
	

Amelie	Bahr	

Kortfattad	beskrivning	 av	 remissvaret:	 Amelie	 tycker	 att	 de	 framtida	 planerna	
ser	fantastiska	ut	men	att	det	ligger	långt	fram.	Hon	önskar	små	förbättringar	i	nutid.	
Framförallt	 att	 järnvägsstaketet	 tas	 ner.	 Hon	 framför	 även	 önskemål	 om	 en	
hundrastplats.	

Kommentar:	 Staket	 vid	 gamla	 banvallen	 har	 tagits	 ner	 under	 sommaren.	 Andra	
förändringar	 och	 åtgärder	 planeras	 efterhand	 och	 många	 projekt	 har	 redan	
påbörjats	även	om	det	är	lång	tid	kvar	tills	allt	i	inriktningsdokumentet	realiserats.	
En	hundrastplats	skulle	kunna	inrymmas	inom	något	av	de	befintliga	grönområdena	
eller	 i	 aktivitetsområdet	 vid	 Bjärevallen.	 Frågan	 tas	 med	 till	 berörda	 delar	 av	
förvaltningen.	

Åtgärd:	Dokumentet	 kompletteras	med	 att	 en	 tänkbar	 plats	 för	 en	 hundrastplats	
skulle	kunna	vara	i	aktivitetsområdet	vid	Bjärevallen.	

	

Jörgen	Rapp	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	 Jörgen	 är	positiv	 till	 att	 gång‐	 och	 cykel	
ska	 prioriteras.	 Han	 vill	 att	 cykelleden	 på	 den	 gamla	 banvallen	 ska	 fortsätta	 in	 i	
Förslöv.	 Han	 anser	 att	 cykelvägarna	 från	 stationen	 upp	 till	 den	 tidigare	
järnvägsviadukten	samt	till	Grevierondellen	är	onödiga.	
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Jörgen	 framför	 även	 synpunkter	 på	 den	 gallring	 av	 skogsdungarna	 vid	Bokesliden	
som	gjordes	2016.	Han	hade	hoppats	att	området	skulle	förvandlas	till	en	park	och	
påtalar	att	grönområdena	ska	skötas	bättre.	

Slutligen	framför	han	en	önskan	om	att	Linbastua	ska	byggas	upp	igen.	

Kommentar:	 Gällande	 cykelväg	 längs	 gamla	 banvallen,	 se	 svar	 till	 Byarådet.	
Förvaltningens	 bedömning	 är	 att	 cykelvägen	 mellan	 Förslöv	 och	 Grevie,	 via	
Grevierondellen	är	viktig	för	att	knyta	ihop	orterna.	

Avsikten	med	grönområdena	i	Förslöv	är	att	de	ska	vara	naturlika	för	att	gynna	den	
biologiska	mångfalden	samt	för	att	kunna	hålla	en	realistisk	skötselnivå.	

Ansvaret	för	att	återuppbygga	Linbastua	faller	på	Linbastuagruppen.	

Åtgärd:	Se	åtgärd	i	svar	till	Byarådet.	

	

Ulf	Wester	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Ulf	påtalar	en	ökande	genomfartstrafik	på	
Bokesliden	sedan	järnvägsviadukten	revs.	Han	föreslår	att	avtagsvägen	mot	Båstad	
(Killerödsvägen)	 flyttas	 från	 Bokesliden	 till	 Grevierondellen.	 För	 att	 minska	
trafikbullret	önskar	han	att	hastigheten	sänks	från	70	km/tim	på	Bokesliden.	

Kommentar:	 Det	 bedöms	 i	 dagsläget	 inte	 finnas	 behov	 av	 en	 omdragning	 av	
Killerödsvägen.	Generellt	är	det	att	föredra	att	bygga	om	befintliga	vägar	framför	att	
bygga	nya	väger.	

Synpunkterna	gällande	hastigheter	på	Bokesliden	förmedlas	till	Trafikverket.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd	

	

Evert	Evesson,	Katarina	Fagerberg,	Bengt	Einarsson,	Stig	Löhr,	Tord	Knutsson,	
Kjell	Andersson	och	Lotta	Luttorpp	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Evert	m.fl.	bor	 längs	Ljunbyholmsvägen.	
De	framför	oro	för	farlig	belastande	trafik,	höga	hastigheter	och	bristande	underhåll	
samt	att	det	inte	finns	gång‐	och	cykelväg	längs	hela	sträckan.	Detta	blir	ett	problem	
särskilt	med	tanke	på	att	många	bostäder	har	utfart	till	vägen	samt	att	det	finns	flera	
korsningar.	De	har	till	sitt	yttrande	två	förslag	till	 lösningar.	Det	första	förslaget	är	
att	 en	ny	väg	anläggs	på	banvallen	 från	Vistorpsvägen	 till	 viadukten	över	väg	105	
samt	 att	 Ljungbyholmsvägen	 görs	 om	 till	 en	 lokalgata	med	 vändplatser	 i	 norr	 och	
söder.	 Det	 andra	 alternativet	 är	 en	 upphöjd	 trottoar	med	 gång	 och	 cykelväg	 hela	
vägen	 från	 söder	 om	 viadukten,	 längs	 med	 Ljungbyholmsvägen	 fram	 till	 den	
befintliga	 gång‐	 och	 cykelvägen	 och	 sedan	 upp	 på	 den	 gamla	 banvallen.	 Med	
trottoarer	blir	Ljungbyholmsvägen	smalare	och	inte	så	lätt	att	köra	för	fort	på.	

De	påtalar	även	att	Stationsvägen	är	i	behov	av	renovering	samt	att	det	bör	planeras	
för	cykelväg	till	Vejbystrand.	

En	annan	önskan	som	framförs	är	större	och	tydligare	skyltning	till	stationen	samt	
en	stationsklocka	framför	stationsbyggnaden.	

Slutligen	listar	de	ett	stort	antal	brister	på	Ljungbyholmsvägen.	
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Kommentar:	Gällande	en	ny	bilväg	på	den	gamla	banvallen,	se	svar	till	Bjärepartiet.	
Det	andra	alternativet	bedöms	vara	mer	realistiskt.	Kommunen	instämmer	med	att	
hastighetsdämpande	 åtgärder	 behövs	 längs	 Ljungbyholmsvägen.	 Hur	 dessa	 ska	
utformas	 studeras	 i	 samband	med	 projektering	 och	 i	 dialog	med	 Trafikverket.	 Då	
Trafikverket	är	väghållare	har	kommunen	inte	rådighet	över	vägen.	

Synpunkterna	 noteras	 och	 förmedlas	 till	 berörda	 delar	 av	 förvaltningen,	
Skånetrafiken	samt	Trafikverket.	

Åtgärd:	Se	föreslagen	åtgärd	i	svart	till	Bjärepartiet.	

	

Martin	Albinsson	

Kortfattad	 beskrivning	 av	 remissvaret:	 Martin	 framför	 att	 det	 i	 den	 sociala	
konsekvensanalysen	 även	 bör	 föreslås	 en	 trygg	 passage	 över	 Bokesliden	 i	
korsningen	med	Ätteshögsvägen.		

Gällande	 inriktningsdokumentet	 anser	 Martin	 att	 målen	 bör	 vara	 likartade	 med	
målen	 i	 inriktningsdokumentet	 för	 Grevie.	 Han	 föreslår	 även	 kompletteringar	 av	
målen.	

När	det	gäller	beskrivningen	av	Förslöv	idag	framför	Martin	följande:	Han	anser	att	
uttrycket	grönstråk	behöver	definieras	och	ifrågasätter	att	Viarps	byaväg	är	utpekat	
som	befintligt	grönstråk.	Han	saknar	även	ett	antal	grönstråk	som	binder	ihop	byn	
med	 omringliggande	 naturområden.	 Han	 tycker	 också	 att	 kartan	 är	 överdrivet	
schematisk.	Vidare	saknar	han	text	om	gång‐	och	cykelstråket	längs	gamla	banvallen	
i	samband	med	att	cykelstrategin	redovisas.	Han	saknar	också	en	del	befintliga	gång‐	
och	cykelbanor	på	kartan	över	infrastrukturen.	

När	 det	 gäller	 förslagen	 för	 framtiden	 framför	 Martin	 följande:	 Han	 anser	 att	 det	
föreslagna	 grönstråket	 längs	 banvallen	 lämpar	 sig	 bättre	 som	 gång‐	 och	 cykelväg.	
Han	 vill	 att	 hela	 den	 gamla	 banvallen	 ska	 bli	 ett	 nytt	 grönstråk	 med	 gång‐	 och	
cykelväg.	Han	påtalar	att	hastigheterna	på	Vistorpsvägen	ökat	sedan	järnvägen	togs	
bort	och	föreslår	därför	att	cykelvägen	längs	banvallen	utformas	så	att	den	fungerar	
som	 ett	 farthinder	 där	 den	 passerar	 Vistorpsvägen	 och	 även	 i	 korsningen	 med	
Mercurivägen.	 Vidare	 föreslår	 han	 ett	 nytt	 grönstråk	 från	 området	 norr	 om	
Fornåkersvägen	 till	 PEAB	 samt	 ett	 nytt	 grönstråk	 västerut	 från	 Sandbäcksvägens	
södra	 slingor	 till	 befintlig	 grönstruktur	 och	 att	 detta	 stråk	 knyts	 ihop	med	Viarps	
byaväg	genom	nord‐sydliga	förbindelser.	Han	föreslår	även	att	föreslagna	områden	i	
norra	 Förslöv	 knyts	 ihop	 med	 resten	 av	 Förslöv	 genom	 en	 gång‐	 och	 cykelbana	
österut	till	Bokesliden	i	höjd	med	bilskroten.	Ytterligare	en	förbindelse	föreslås	från	
stationen	 längs	 Profilvägen	 via	 Puge‐eget	 till	 skolan	 samt	 en	 från	Dammvägen	 till	
stationen.	Han	 vill	 även	 att	 det	 läggs	 in	 gång‐	 och	 cykelbanor	 genom	Förslöv	 2:4‐
området.		

Utöver	 detta	 påpekar	 Martin	 ett	 antal	 redaktionella	 fel	 och	 föreslår	 nya	
formuleringar	för	flera	stycken.	

Kommentar:	Den	sociala	konsekvensanalysen	är	 framtagen	utifrån	den	workshop	
som	 hölls	 i	 ett	 inledande	 skede	 i	 arbetet	 och	 ligger	 som	 underlag	 till	
inriktningsdokumentet.	Nya	aspekter	kommer	därför	inte	att	läggas	till	i	den	sociala	
konsekvensanalysen,	däremot	finns	passagen	över	Bokesliden	med	som	en	del	i	en	
tillkommen	gång‐	och	cykelvägsträckning.	
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Målen	ses	över.	Viss	skillnad	kan	finnas	i	målformuleringarna	för	de	olika	orterna	på	
grund	av	orternas	olika	karaktär.	

Redovisade	grönstråk	baseras	på	den	information	förvaltningen	fått	i	samband	med	
medborgardialoger.	 Kartmaterialet	 kompletteras	med	 information	 som	 tillkommit	
under	 samrådet.	 Sträckorna	 som	markerar	 grönstråk	 förtydligas	med	 att	 de	 även	
omfattar	 rekreationsstråk.	 ”Grönstråk”	 omfattar	 alla	 rekreationsstråk,	 dokumentet	
förtydligas	 gällande	 detta.	 Kartorna	 är	 schematiskt	 utformade	 för	 att	 de	 ska	 visa	
kommunens	vilja	och	ambitioner	utan	att	förslagen	är	detaljstuderade.	Kartan	med	
befintliga	 cykelbanor	 baseras	 på	 kommunens	 kartmaterial	 och	 endast	 de	 större	
strukturella	sträckorna	har	redovisats	för	att	göra	kartan	läsbar.		

Gällande	 sträckan	 längs	 banvallen	 se	 svar	 ovan.	 Möjlighet	 finns	 att	 utforma	
grönstråk	så	att	de	är	möjliga	att	cykla	på.	Dokumentet	är	ett	strategiskt	dokument	
och	går	därför	inte	in	på	utformning,	beläggning,	standard	mm	för	specifika	sträckor.	
Utformningen	av	eventuella	korsningar	Vistorpsvägen	och	Mercurivägen	studeras	i	
samband	med	projektering.	

De	gång‐	och	cykelvägar	som	föreslås	i	yttrandet	studeras.	En	avvägning	måste	dock	
göras	 för	 hur	 många	 parallella	 sträckningar	 som	 är	 ekonomiskt	 försvarbart.	
Sträckningar	 till	 viktiga	 målpunkter	 prioriteras.	 Inom	 föreslagna	
utbyggnadsområden	kommer	både	gång‐	och	cykelvägar	samt	grönstråk	att	 finnas	
men	de	redovisas	 inte	 i	 inriktningsdokumentet	då	de	studeras	närmare	 i	samband	
med	 detaljplaneläggning.	 Då	 inriktningsdokumentet	 är	 ett	 strategiskt	 dokument	
redovisas	i	första	hand	sträckor	som	är	strategiska	med	hänsyn	till	målpunkter	eller	
andra	 större	 samanhang.	 Gång‐	 och	 cykelbanan	 mellan	 stationen	 och	 Bjärevallen	
skulle	kunna	dras	via	Dammvägen.	Den	exakta	 sträckningen	är	 inte	 studerad	utan	
dokumentet	 redovisar	 principen	 att	 dessa	 två	 områden	 ska	 knytas	 ihop	 med	
varandra.	

Åtgärd:	Inriktningsdokumentets	mål	kompletteras.	

Gällande	 grönstråk	 och	 cykel‐vägar	 se	 föreslagna	 åtgärder	 i	 svar	 ovan.	 Sträckorna	
som	markerar	grönstråk	förtydligas	med	att	de	även	omfattar	rekreationsstråk.		

Redaktionella	ändringar.	

	

Birgitta	och	Anders	Frick	

Kortfattad	beskrivning	av	remissvaret:	Birgitta	och	Anders	vill	att	det	nuvarande	
grönområdet	 vid	 gamla	 stationsområdet	 förblir	 eller	 utvecklas	 som	 en	 yta	 för	
spontanaktiviteter.	De	framför	att	de	inte	vill	ha	någon	soptipp	i	byn	samt	påtalar	att	
två	stora	lindar	behöver	ses	över	då	de	kan	ha	murkna	grenar.	

Kommentar:	 Inriktningsdokumentet	 lyfter	 värdet	 av	 ett	 aktivitetsområde	 för	
spontanidrott	vid	det	gamla	spårområdet.	Hur	det	ska	utformas	i	detalj	får	framtida	
processer	utvisa.	

Gällande	återvinningscentral,	se	svar	till	Bjärepartiet.	

Informationen	om	lindarna	framförs	till	berörd	del	av	förvaltningen.	

Åtgärd:	Ingen	åtgärd.	
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Sammanfattning av åtgärder  
DOKUMENTET:	

 En	inventering	av	värdefulla	miljöer	har	gjorts	och	dokumentet	uppdateras	
med	dessa.	

 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 med	 att	 kommunen	 ser	 positivt	 på	
förtätning	 i	 hela	 Förslöv	 under	 förutsättning	 att	 det	 bedöms	 lämpligt	med	
hänsyn	 till	 bland	 annat	 kulturmiljön,	 rekreationsvärden	 och	 övriga	
planeringsaspekter.	

 Dokumentet	 kompletteras	 med	 att	 en	 tänkbar	 plats	 för	 en	 hundrastplats	
skulle	kunna	vara	i	aktivitetsområdet	vid	Bjärevallen.	

 Inriktningsdokumentet	 förtydligas	 gällande	 hastighetsdämpande	 åtgärder	
på	Ljungbyholmsvägen.	

 Inriktningsdokumentets	mål	kompletteras.	

 Dokumentet	 kompletteras	 med	 text	 gällande	 säkra	 parkeringsplatser	 och	
behovet	av	parkering	vid	målpunkterna	för	de	som	bor	utanför	tätorten.	

 Mindre	redaktionella	ändringar.	

	
KARTAN:	

 Kartan	 har	 kompletterats	 med	 kulturhistoriskt	 intressanta	 byggnader	 och	
områden.	

 Framtida	gc‐vägar	kompletterat	med	delar	av	sträckan	längs	banvallen	samt	
till	skolan	via	Puge‐eket.	

 Kartan	kompletteras	med	befintliga	grönområden	och	grönstråk.		

 Sträckorna	 som	markerar	 grönstråk	 förtydligas	 med	 att	 de	 även	 omfattar	
rekreationsstråk.		

 Framtida	grönstråk	kompletterat.	Hela	banvallen	pekas	ut	som	grönstråk.	

 Markering	 för	 hastighetsdämpande	 åtgärder	 ritas	 in	 på	 kartan	 på	
Ljungbyholmsvägen.	

 Sträckningen	för	gång‐	och	cykelvägen	längs	Ljungbyholmsvägen	justeras.	

Ändringar baserade på synpunkter framförda under 
framtidsminglet 

 Dokumentet	 förtydligas	 gällande	 att	 exploatering	 nära	 järnvägen	 måste	
anpassas	 innehållsmässigt	 och	 utformningsmässigt	 för	 att	minska	 riskerna	
för	bullerstörningar.	

 Kartan	 kompletteras	med	markering	 för	 hastighetsdämpande	 åtgärder	 vid	
korsningen	banvallen‐Vistorpsvägen		

 Dokumentet	kompletteras	med	ett	stycke	om	tung	trafik	genom	orten.	

-116-



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2017-10-13 
 

12 (12) 

 

Övriga ändringar 
DOKUMENTET:	

 Dokumentet	kompletteras	med	att	Förslöv	sannolikt	kommer	att	växa	 ihop	
med	Grevie	på	väldigt	 lång	sikt	och	ett	sådant	scenario	 ligger	utanför	detta	
dokuments	tidshorisont.	

 Förtydligas	gällande	behovet	av	säkra	cykelparkeringar	vid	busshållplatser.	

 Dokumentet	förtydligas	gällande	Förslövs	karaktär.	

 Konsekvenser	för	ett	enskilt	huvudmannaskap	beskrivs.	

	

KARTAN:	

 Gaturum	 som	 ska	 åtgärdas	 har	 fått	 ny	 markering	 för	 att	 särskiljas	 från	
förtätning.	 Förtydligande	 att	 det	 även	 omfattar	 hastighetsdämpande	
åtgärder.	

 Nytt	grönstråk	föreslås	längs	Prästgårdsvägen.	

 Kompletterat	med	områden	för	utveckling	av	skola	och	förskola.	
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Dokumentation Framtidsmingel  

Tid: 2017-04-25 kl 16-19 

Plats: Förslövs bygdegård 

 

Totalt uppskattas ca 100 personer ha besökt minglet under tisdagen. En stor del av besökarna 

var äldre, men även några yngre och barnfamiljer besökte minglet. Minglet besöktes även av 

grupper från bla politiken, vägföreningen och bygdegårdsföreningen. Alla besökare fick gröna 

och röda klistermärken och uppmanades att sätta dem på kartor och mål och strategier som 

fanns uppsatta i lokalen. Grönt för det de tyckte var bra och rött för det de tyckte var dåligt. Det 

var överlag en god och positiv stämning. Fler gröna än röda klistermärken gick åt. Flera 

besökare uttryckte att de uppskattade dokumentet 

Diskussioner och kommentarer som kom upp under mingeltillfället handlade bland annat om 

centrumplatser, bostäder, verksamhetsmark, grönstråk, cykelvägar och bilvägar. 
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Samlad karta 

Bebyggelse 

Generellt var många av besökarna positiva till förslagen gällande bebyggelsen, både strategierna 

och utbyggnadsområden. Många gröna klisterlappar sattes på de flesta områdena utpekade för 

bebyggelse. Några röda klisterlappar har placerats på kartan och det handlar bland annat om 

oro för att föreslaget område närmast järnvägen ska vara bullerutsatt, oro för översvämning 

från Möllebäcken, att andra områden ska byggas före det de markerat med rött eller att någon 

inte vill ha mer bebyggelse där just de bor. En person satte även flera röda klisterlappar gällande 

förtätning vid Sandbäcksvägen då han anser att det är bra som det är och att det inte kan göras 

på något annat sätt. Flera av de röda lapparna på verksamhetsområde ”H” handlar om den tunga 

trafiken som kör genom samhället. I samtalen lyfte någon att det är viktigt att bykänslan bevaras 

och att husen inte blir för höga. Även innehållet i områden för ”blandstad” diskuterades och det 

påtalades att ett nytt gruppboende behövs. 

Många var positiva till de föreslagna centrumbildningarna. En person sa att hon gillar tanken på 

ett socialt centrum och att det kunde innehålla lekplats för barn och bänkar för äldre så att de 

möts. Någon tyckte att det hade varit bättre att bara satsa på ett centrum istället för tre olika. 

Någon annan föreslog att det sociala centrumet och det kommersiella skulle kunna bindas ihop 

med en allé. Vid samtal om det sociala centrumet kommenterar flera av besökarna att det är 

synd med släpvagnsuppställningen vid bensinstationen. Saknaden av ett café i orten nämndes 

och att det behövs fler lokaler för handel, trots att bageri och bank stängt. 
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Gällande det föreslagna verksamhetsområdet väster om järnvägen påpekade en av besökarna 

att den hindrar eventuella framtida bostäder. Det kom även frågor om innehållet i 

verksamhetsområdena, vilka företag som ska dit och om det blir någon återvinningscentral. 

Några av besökarna framförde att de anser att Bygdegården hade kunnat användas bättre, att 

det är synd att verksamheter flyttar därifrån och att de inte längre får använda boulebanan på 

förskoletomten. 
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Grönstruktur 

Många uppskattar både befintlig grönstruktur och de förslagna förändringarna. Det sattes 

övervägande gröna klisterlappar på kartan som handlade om grönstrukturen. De få röda 

handlade om oro för att det ska slängas skräp i Möllebäcken, att stråken längs Möllebäcken 

kanske skulle gå över privat fastighet, att gamla järnvägsspåret borde bli ett grönstråk samt 

missnöje över släpvagnsuppställningen vid bensinstationen. Grönstråket runt tätorten fick 

odelat positiva kommentarer och markeringar. Det föreslogs även att grönstråk kunde anläggas 

söder om tätorten. 

Många frågade var den nya lekplatsen ska vara. En besökare föreslog att bygga ut befintlig 

lekplats vid Förslövs Byaväg istället för att anlägga en ny. En fråga som togs upp av flera 

besökare var att staketet vid spårområdet behöver tas bort. En besökare efterfrågade även en 

hundrastplats. 

Önskemål om att förstärka platserna utpekade som centrum med grönt framkom, lika så att 

kombinera trafikstrukturen med alléer för att visuellt knyta samma centrala platser. 
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Trafik  

De flesta är väldigt positiva till de föreslagna cykelvägarna och den nya bilvägen till Bjärevallen. 

Det finns några enstaka röda klisterlappar på vägsträckningarna. Några handlar om otrygga 

korsningar, några vill inte att cykelvägen längs Ljungbyholmsvägen förlängs söderut på gamla 

spårområdet, i något fall är det fastighetsägare som inte vill ha cykelväg intill sin fastighet. Även 

på kartan om trafikstruktur har röda klisterlappar satts vid släpvagnsuppställningen vid 

bensinstationen. 

Vid samtal med besökarna framkommer att platsen där gamla banvallen korsar Vistorpsvägen 

är otrygg på grund av höga hastigheter på vägen. Fastighetsägarna intill vill hellre se en gång- 

och cykelbana längs Mejerivägen, medan andra framför att det hellre vill ha den på gamla 

banvallen. 

Bron där Vistorpsvägen går över väg 105 är smal och en besökare påtalar att det med tanke på 

all tung trafik på vägen känns otryggt att gång- och cykelväg också ska få plats där. Istället borde 

den läggas på en separat bro som hängs på den befintliga. Det framförs även att gång- och 

cykelvägen på Mercurivägen är bara en trottoar där man inte får plats att cykla. Några av 

besökarna undrar hur långt gång- och cykelvägen längs Margretetorpsvägen kommer att gå och 

många av besökarna påtalar hur viktigt det är med cykelvägen mellan Grevie och stationen. Det 

påtalas också att korsningen Vistorpsvägen-Vantingevägen är otrygg. Flera besökare framför att 

det är tungt att cykla upp för Bokesliden och att det hade varit bättre med en cykelväg på den 

gamla banvallen. 

Det kom även en hel del synpunkter gällande busstrafiken. Bland annat framfördes att 

busshållplatsen på Margretetorpsvägen, vid skolan, är dåligt underhållen samt att det behövs en 

busskur vid Fabriksvägen. Vid den senare hållplatsen är det även trångt och skulle behövas mer 

plats. Önskemål framfördes om en busslinje till Hjärnarp och en besökare funderade på hur 

bussdragningen kommer att bli vid Ica. I anslutning till Ica-butiken önskas även fler 

parkeringsplatser. 

Några av besökarna påtalade att avfarten från Vistorpsvägen till väg 105 är dåligt belyst. 

Dessutom är belysningen vid stationen bländande för bilister som kommer från väster. En 

person sa att det skulle vara bra med smalare gator i Förslöv för att sänka hastigheterna. Han 

föreslår även att busshållplatserna utformas så att trafiken stoppas när bussen står på 

hållplatsen. Många tycker att det är bra med ny väg till Bjärevallen och en person som bor i 

området konstaterar att det skulle leda till minskad trafik på Dammvägen. Ett par av besökarna 

vill att Ljungbyholmsvägen dras om upp på gamla banvallen för att minska störningarna för de 

boende längs vägen. En annan föreslår att vägen smalnas av eller utformas på något annat sätt 

för att enbart fungera som lokalgata. Samtal uppstod även om Vantingevägen och 

Sandbäcksvägen. En besökare anser att de är bra som de är. Andra förstår tanken med att stärka 

tätortskänslan genom någon form av förändring men framför samtidigt att de uppskattar de 

gröna ytorna. 
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Emma Johansson   

Planarkitekt   
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1.  SAMMANFATTNING

Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet för Förslöv har 
tagits fram i dialog med Förslövs invånare och baseras i stor utsträckning 
på intryck och diskussioner som framkom under en
workshop i november 2016.

Den första delen av dokumentet innehåller sammanfattning och 
bakrundsfakta.

Den andra delen innehåller en analys av förutsättningar för social 
hållbarhet i det offentliga rummet och förslag till åtgärder. Kapitel 2 utgår 
från iakttagelser på plats. I Förslöv som helhet konstateras att det inns 
ett behov av att stärka de offentliga ytorna. Det inns också ett behov av 
att skapa säkra passager över bilväganarna samt att stärka olika platsers 
identitet.

Den tredje delen är en konsekvensanalys av de förslag som läggs fram 
i inriktningsdokumentet för Förslöv. Kapitel 3 utgår från vilka sociala 
konsekvenser som kan förväntas om förslagen genomförs och beskrivs 
under aspekterna Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet.

Inriktningsdokumentet utreder och analyserar hur orten, med 
utgångspunkt i historien och det läge samhället be inner sig i nu, lämpligen 
kan och bör utvecklas i framtiden. Enligt politiskt beslut har arbetet med 
inriktningsdokumentet skett i nära samarbete med Förslövs invånare 
genom olika former av medborgardialog. Den sociala konsekvensanalysen 
kompletterar dialogen genom att belysa de sociala konsekvenserna av 
inriktningsdokumentets förslag.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

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

Inriktningsdokumentets mål
Inriktningsdokumentets målformuleringar pekar mot en 
utvecklingsriktning som är långsiktigt hållbar - ur ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv. Förslagen i inriktningsdokumentet 
syftar till att uppfylla nedanstående mål.

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
…genom att:
• Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 

samt centrumnära byggande.
• Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
• Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
• Prioritera boendeformer som saknas i tätorten
• Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 

ekosystemtjänster och främja folkhälsa

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

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
…genom att:
• Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
• De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
• Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 

och omsorg
• Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla

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

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
• Utveckla ett tydligt centrum
• Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
• Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 

kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
• Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
• Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Förslöv kan fortsätta utvecklas till en attraktiv och karaktärsfull 
tätort.
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Social hållbarhet
Hållbar utveckling brukar beskrivas som samhällets förmåga att fungera 
på både kort och lång sikt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt 
perspektiv. För att förtydliga hållbar utveckling brukar förhållandet mellan 
de tre delarna beskrivas som att social hållbarhet är målet, ekologisk 
hållbarhet sätter ramarna och ekonomiska hållbarheten är medlet för att 
nå en hållbar utveckling. Det handlar om att resurser inte överutnyttjas, 
att produktion av varor och tjänster fungerar och att folk har tillräckliga 
inkomster och trivsamma levnadsmiljöer.

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

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

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

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

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

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

För att belysa miljöns betydelse kan det vara illustrativt att skilja mellan 
de nödvändiga respektive frivilliga aktiviteter som uträttas i vardagen. 
Nödvändiga aktiviteter är sådana som behöver ske oavsett hur krångligt, 
trevligt, bullrigt eller välstädat det är i ett område. Frivilliga aktiviteter 
däremot, äger rum i större grad om den fysiska miljön uppmuntrar till 
utevistelse och möten. Spontana sociala aktiviteter, med kända eller 
okända, har en större chans att äga rum när vägar korsas och trivsamma 
platser inns för möten.

Social

EkonomiskEkologisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet med den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokumentet 
för Båstad är att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som 
behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av 
det slutliga förslaget.

Avgränsning
De geogra iska områden som har analyserats är delar av Förslöv som hyser 
viktiga offentliga och kommersiella funktioner och som har stor betydelse 
för ortens identitet:
•  Skolan och macken
•  Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen
•  Bygdegården och vårdcentralen
•  Banken, Sandbäcksgården och ICA
•  Järnvägsstationen
•  Gamla banvallen och Mölleån
Övriga delar av Förslöv ingår inte i den sociala konsekvensanalysen

Metod
Den sociala konsekvensanalysen består av inventering, analys och förslag, 
samt en avslutande beskrivning av inriktningsdokumentets sociala kon-
sekvenser. Inventering och diskussion om förslag har tagits fram tillsam-
mans med kommunanställda och boende och verksamma i Förslöv. En 
workshop har genomförts med berörda förvaltningar för att på plats och 
tillsammans svara på hur de utvalda områdena fungerar idag. I workshop-
pen och tillsammans med ett par fokusgrupper har Förslövs förutsätt-
ningar diskuterats. Åtgärderna utgår från inventeringen och syftar till att 
stärka de inventerade sociala aspekterna eller komma till rätta med bris-
ter. Dessa analyser och diskussioner har inarbetats i inriktningsdokumen-
tet i de fall som det har varit relevant och överstämmande med målen. På 
så vis har arbetet med den sociala konsekvensanalysen och arbetet med 
inriktningsdokumentet kunnat ske parallellt och i en gemensam process. 
Slutligen har sociala konsekvenserna av förslagen i inriktningsdokumen-
tet analyserats.

Analysverktyg
En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala 
dimensionen i planeringsprocessen. Arbetet tar sin utgångspunkt i det 
analysverktyg som Göteborgs stad har tagit fram och som fångar upp 
sociala aspekter i olika skalor. För att få en användbar analys för hela 
Förslövs tätort har analysverktyget modi ierats något. Istället för att dela 
upp analysen i olika skalor, har ett antal geogra iska fokusområden valts 
ut för närmare analys och diskussion. Verktyget utgör ett strukturerat sätt 
att identi iera och sortera viktiga sociala aspekter i ett område eller på en 
plats. Aspekterna brukar delas in i nedanstående kategorier.

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

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

Vardagsliv
Närhet till vardagsfunktioner och god räckvidd till fots, cykel och med 
kollektivtra ik skapar förutsättningar för en enklare vardag. Ren luft och 
ostörda miljöer för rekreation bidrar till en bättre folkhälsa.

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

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

Kapitel 2 utgår från iakttagelser på plats, framförallt 
i samband med en workshop, och i samtal med olika 
fokusgrupper.

Inventeringskarta. Streckad svart linje visar gruppernas promenader.
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Workshop
Inventering, analys och förslag bygger främst på iakttagelser och idéer 
som uppkommit i samband med en workshop den 1 november 2016, där 
representanter från olika delar av kommunens verksamheter medverkade 
samt en representant från byarådet och ett par ungdomar från Ungdomens 
hus. Iakttagelserna har kompletterats med samtal med handikapprådet, 
pensionärsrådet, byarådet, representanter från ett antal verksamheter i 
orten, skolans elevråd samt mingel där allmänheten bjudits in.

Workshop
Workshoppen bestod främst av att grupper vandrade längs utvalda  
sträckor och samtalade om sociala kvaliteter och behov i området. 
Gruppernas funderingar längs med vandringen sammanställdes i kartan 
där platser och stråk markerats enligt nedan.
          Trevliga platser /viktiga målpunkter
          Plats med potential/behov av förändring
          Viktiga förbindelser
          Barriärer/förbindelser som saknas

En av grupperna vandrade längs Vantingevägen, från ICA till skolan. En 
annan grupp gick längs Vistorpsvägen, från kyrkan till järnvägsstationen, 
medan den tredje gruppen gick västerut från vårdcentralen via Möllebäcken 
till gamla stationsområdet och vidare till Bjärevallen och sedan tillbaka till 
bygdegården via Mercurivägen.

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

Sammanhållen stad
• Hur kan samband och kopplingar stärkas medan barriärer, såväl 

fysiska som mentala, istället undviks och överbryggas?
• Finns det trygga, intressanta och promenadvänliga stråk och områden?
• I vilken utsträckning blandas funktioner och upplåtelseformer på ett 

sätt som motverkar segregation och likriktning?

Samspel
• Hur kan platser för möten och samspel utvecklas för att stötta 

gemensamma aktiviteter?
• Vilka aktiviteter utövas på offentliga platser?
• Hur används offentliga platser dygnet runt, veckans alla dagar?
• Erbjuder platsen överblick och orienterbarhet, en möjlighet att 

bli sedd och att se andra? Finns det en tydlighet mellan privata och 
offentliga ytor?

• Bidrar konst och kultur till att skapa befolkade och omhändertagna 
stadsrum?

Vardagsliv
• Hur fungerar vardagslivet? Är det lätt att uträtta vardagliga ärenden? 

Finns nödvändiga funktioner samlade?
• Hur är den fysiska tillgängligheten? Är platsen nåbar utan bil?
• Fungerar området för olika livssituationer?
• Främjar miljön ett aktivt vardagsliv? Finns det tillgång till lekplatser 

och grönområden?
• Är området hälsosamt, med bra luftkvalitet, låga bullernivåer och hög 

tra iksäkerhet?

Identitet
• Vilken är områdets speci ika karaktär?
• Hur kan förutsättningar förbättras för att miljön ska kännas 

omhändertagen och att bebyggelsens historia och ortens utveckling 
går att utläsa, något som i sin tur skapar begriplighet och en känsla av 
sammanhang?  
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Skolan och macken - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Förslövs skola är en viktig målpunkt som ansluter till lera olika stråk. 
Vantingevägen är ett av Förslövs starkaste stråk för både fotgängare, 
cyklister och bilister. Även Margretetorpsvägen är ett starkt stråk genom 
tätorten. Norr om skolan inns ett grönområde med motionsslingor. På 
skolområdet inns även Förslövs bibliotek och idrottshallen, vilka bidrar 
till att göra skolan till en målpunkt även för människor som inte går på 
skolan eller har barn på skolan.

Macken är en målpunkt för många i samhället, framförallt för många av 
eleverna. Det skapar ett stråk tvärs över Vantingevägen.

Närheten mellan olika funktioner så som skola, handel och 
fritidsaktiviteter, gör att många rör sig till fots i området. Här inns 
möjlighet att träffa någon som man känner. Framförallt de norra delarna 
av skolområdet, där Ungdomens hus och bandybanan inns är platser där 
undomar vistas på.

I hörnet Vantingevägen-Margretetorpsvägen, mot skolan, inns en plats 
med några bänkar och en staty. Platsen skulle kunna utgör en entré till 
skolområdet, men gångvägen är till stor del skymd i lummig växtlighet. 
Några av bänkarna är också inbäddade i buskarna. Platsen har potential 
och skulle kunna bli en intressant mötesplats med möjlighet att se och 
möta andra människor.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen Margretetorpsvägen-Vantingevägen upplevs som osäker 
och då gaturummet är stort håller många billister hög hastighet. Dessa 
faktorer medför att vägarna utgör barriärer. Många barn och ungdomar 
korsar dessutom Vantingevägen på väg till macken utan att det inns 
några trygga passager över vägen.

Skogsbyn

Ungdom
ens 

hus

Idrottshall

Mack

Bibliotek
klass 7-9

klass F-6
Vantingevägen

Margretetorpsvägen
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Samspel
Många ungdomar har sin sociala samvaro på och runt skolan. De träffas 
och umgås bland annat på Ungdomens Hus och vid bandyplanen. Förslövs 
IF har många aktiviteter i idrottshallen vilket gör att lera människor 
i olika åldrar rör sig i området men det medför också att ungdomarna 
upplever att de har dålig tillgång till lokalen. De framför en önskan om ytor 
att röra sig på. Även biblioteket är en plats där människor i olika åldrar har 
möjlighet att träffas, både planerat och oplanerat.

De stora och otydliga gaturummen och  de öppna otydliga rumsbildningarna 
på skolans område bidrar inte till att skapa trevliga platser att vistas på. 
Även ytorna runt macken är otydliga och delvis röriga.

Vantingevägen fungerar som en barriär som skiljer skolan och macken 
trots att de är två viktiga målpunkter med ett stort utbyte av människor. 

Vardagsliv
Skolan är en viktig målpunkt för vardagliga och nödvändiga ärenden, men 
här inns också möjligheter till frivilliga aktivitieter i form av Undgomens 
Hus och Kulturskolan.

Förskolan Skogsbyn skapar en närhet som underlättar vid hämtning och 
lämning för föräldrar med barn på både skola och förskola. Förskolan är 
dock stängd i väntan på nybyggnation.

Macken bidrar till att platsen befolkas en stor del av dygnet. Även 
busshållplatsen bidrar till att många människor rör sig i området och 
utgör en viktig mötesplats.

Gång- och cykelvägen längs Vantingevägen  och Margretetorpsvägen gör 
att personer som inte har tillgång till bil kan ta sig till skolan, biblioteket 
och övrig service på ett tryggt sätt.

Identitet
Skolan har sin identitet, men ligger långt in på tomten och signalerar inte 
sin identitet tydligt utåt. Det inns några identitetsskapande byggnader på 
skolan, exempelvis högstadiet.

Macken är en samlingspunkt som ger området en funktion och identitet. 
Även Ungdomens hus är en viktig funktion som ger skolans norra del en 
egen identitet som ungdomarnas område.

Platsbildning vid skolan som delvis är skymd av buskage.
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Sammanhållen stad
För att skapa en sammanhållen stad behöver gaturummet minskas och en 
tydlighet mellan gata och kvartersmark skapas. Platserna behöver ramas 
in. Det behöver också skapas trygga passager över Vantingevägen.

Samspel
Att bygga ihop gaturummet skapar också möjlighet till ett samspel mellan 
de olika sidorna av vägen. Det inns stora ytor, främst på skolans område 
som kan utvecklas med byggnader och rumsbildningar. 

I skolans sydvästra hörn inns en antydan till en liten park, en så kallad 
pocketpark. Denna bör kunna utvecklas till en plats med starkare 
identitet. Kombinerat med en trygg passage över Vantingevägen skulle en 
torgbildning kunna skapas tillsammans med en utveckling av ytorna vid 
macken och kyrkans nordvästra hörn.

Vardagsliv
Blandningen av funktioner som inns i området är positiv. De funktioner 
som inns som möjliggör spontana möten med människor man inte 
känner, över genarationsgränserna, kan stärkas och förtydligas. Bibliotek, 
fritidsverksamhet samt handel runt mackens område kan utvecklas 
ytterligare och kompletteras med exempelvis ett café.

Skolgården i sig skulle behövas ses över för att skapa en blandning av 
stora öppna och mindre mer skyddade rumsbildningar. Även en översyn 
av platser och aktiviteter som lockar både tjejer och killar behövs.  
Skolgården kan kompletteras med någon väderskyddad plats att vistas på, 
exempelvis en utomhusscen. En sådan skulle både bidra med en plats för 
skolungdomarna dagtid och kunna berika kulturutbudet i tätorten i stort.

Macken har kvällsöppet vilket bidrar med en värdefull service som 
underlättar vardagen för många. Service kvällstid bör värnas.

Torg
Trygg passage

Rum
sskapande bebyggelse

Utveckla ytorna för 

att sluta gaturummet

Identitetsskapande 
karaktärsfull 
bebyggelse
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Identitet
Områdets identitet skulle stärkas av karaktärsfull kompletterande 
bebyggelse i ett par våningar på skolgården. Genom att tydligare singalera 
var biblioteket är skulle platsens identitet stärkas ytterligare. De offentliga 
funktioner som inns skulle genom en identitetskapande karaktärsfull 
byggnad kunna lyftas fram ytterligare.

En tydligare platsbildning vid macken, skolans sydvästra hörn samt 
kyrkans nordvästra hörn skulle kunna ge området en ny och starkare 
identitet i form av ett centrum omgivet av både offentliga funktioner och 
kommersiell service.

Stort gaturum vid skolan.

Korsningen Vantingevägen - Margretetorpsvägen med stora öppna ytor
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen och Vistorpsvägen är två starka stråk i Förslöv. De 
skapar ett löde av rörelser längs med gatorna, främst för biltra ik, men 
utgör också barriärer för främst oskyddade tra ikanter. Korsningen  
upplevs som osäker med höga tra ik löden men inga övergångsställen 
och dålig belysning. Gång- och cykelvägarna längs Vistorpsvägen och 
Vantingevägen knyter ihop tätorten och kopplar samman platsen med 
olika målpunkter så som skolan och stationen.

Runt och i närheten av korsningen inns Förslövs kyrka, galleri Hattlösa, 
som tidigare var kommunhus för Förslövs kommun, och Heberleins 
mataffär. Mittemot Heberleins ligger en stor parkeringsplats, denna 
separeras från butiken av Vantingevägen.

Samspel
Många tar sig till platserna runt korsningen med bil vilket minskar 
möjligheterna att mötas. På kyrkogården vistas människor som har ett 
ärende dit. Heberleins stora parkering inbjuder inte till att stanna kvar 
på platsen och gynnar därför inte möjligheten till möten. Direkt söder 
om Galleri Hattlösa inns ett litet grönområde med några träd och en 
bänk. Det är dock oklart om den nyttjas.

Vardagsliv
Heberleins erbjuder möjlighet till vardagsäreden. Den centrala 
placeringen gör det möjligt för många att ta sig till affären på andra sätt 
än med bil, även om merparterna av kunderna väljer detta färdsätt.

Området erbjuder till stor del frivilliga aktiviteter.
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Identitet
Kyrkan  och Galleri Hattlösa, ett kommunhus från tiden då Förslöv var en 
egen kommun, är båda identitetsskapande byggnader. Även bostadshuset 
söder om kyrkan, som renoverats och återskapats, bidrar till att stärka 
platsens identitet som Förslövs gamla kärna.

Parkeringen mittemot Heberleins utgör en stor öppen yta men saknar 
identitet och bidrar inte heller till områdets identitet. 

Det lilla grönområdet söder om Galleri Hattlösa är även det ganska 
identitetslöst. Det är inte heller helt tydligt att platsen är en allmän plats 
och hur den förhåller sig till galleriets fastighet.

Bageri med begränsade möjligheter till uteservering Platsbildning vid korsningen Vantingevägen - Vistorpsvägen
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För att förbättra tillgängligheten i området och bryta barriärerna behövs 
säkra passager över vägarna och bättre belysning för gående och cyklister.

Samspel
Grönområdet söder om Galleri Hattlösa skulle kunna utvecklas och 
förstärkas. Platsen skulle kunna bli en trevlig plats för möten eller att 
bara sitta en stund och titta på aktiviterna i området. 

Delar av Heberleins parkering skulle kunna utvecklas för att uppmuntra 
människor till att dröja kvar i området. Ett torg med möjlighet till 
uteservering skulle gynna möjligheten att träffa andra.

Vardagsliv
Redan idag utgörs den större delen av livet i området av frivilliga aktiviteter. 
Möjligheten till den typen av aktiviteter skulle kunna förstärkas genom 
att platserna görs trivsammare och i högre grad uppmuntrar människor 
att vistas på dem.

Identitet
Parkeringen vid Heberleins är stor. Om delar av ytan utvecklas till en 
mötersplats med möjlighet till utesevering och ramas in med butiker på 
be intliga grannfastigheter, skulle platsen få en starkare identitet.

Det inns en stor potential att utveckla och stärka grönområdets identitet. 
Detta skulle mycket väl kunna göras i samarbete med galleriet och på så 
sätt också lyfta och tydligare signalera kulturen i området.
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Öppna grönytor vid Galleri Hattlösa

Stor parkeringsyta vid Heberleins
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Bygdegården och vårdcentralen - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen som är ett starkt stråk men också en barriär går rakt igenom 
området. Vägen korsas av ett övergångsställe. Det inns även en tunnel 
under vägen. Den är dock otrygg då den är smal, mörk och med skymd sikt.

Gång- och cykelvägen längs Möllebäcken binder ihop de båda sidorna av 
Vantingevägen men på östra sidan av vägen försvinner den i en otydlig 
parkeringsyta.

I området inns lera stora öppna ytor i anslutning till Vantingevägen. De 
skapar ett stort och otydligt gaturum utan rumsbildning.

Längs Möllebäcken går ett gång- och cykelstråk som erbjuder stora 
rekreationsvärden. Stråket kan dock upplevas som mörkt kvällstid.

Samspel
Området erbjuder till största delen nödvändiga aktiviteter i form av 
förskolor och vårdcentral. Det inns inga allmänna platser i området som 
inbjuder till att uppehålla sig på och därmed också begränsade möjligheter 
till möten. På förskoletomten inns en boulbana som är tillgänglig kvällar 
och helger.

Bygdegården har varit en mötesplats men nu råder osäkerhet kring 
aktiviteterna där och i dagsläget har den en begränsad funktion som 
mötesplats. 

Vardagsliv
Närheten mellan de olika funktionerna i området och förskolornas och 
vårdcentralens placering centralt i tätorten underlättar vardagsärenden. 
Även personer som inte kör bil har goda möjligheter att ta sig till servicen. 
Busshållplatser inns ca 500 meter norr om vårdcentralen och ca 200 
meter söderut.
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Identitet
Området är grönt med Möllebäcken som rinner genom tätorten. Den är 
dock bara tydlig och tillgänglig väster om Vantingevägen.

Både bygdegården och vårdcentralen håller låg pro il och är inte några 
identitetsskapande byggnader. Dock är bygdegårdens funktion som 
mötesplats med de aktiviteter som funnits, och till viss del fortfarande 
inns, där viktig för hela Förslövs identitet. De stora öppna ytorna runt 

vårdcentralen och på fastigheten direkt norr om Färgerivägen bidrar inte 
heller till områdets identitet.

Mörk och smal gång- och cykeltunnel med dålig siktFörslövs bygdegård
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Bygdegården och vårdcentralen - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För att knyta ihop stråket längs Möllebäcken med gång- och cykelvägnätet 
och bostäder och service öster om Vantingevägen behöver gång- och 
cykelvägen förbi vårdcentralen förtydligas. Stråket längs Möllebäcken 
behöver även bättre belysning för att öka tryggheten.

För att den be intliga tunneln under Vantingevägen ska vara ett attraktivt 
och tra iksäkert alternativ till övergångsstället krävs trygghetshöjande 
åtgärder. Tunneln behöver bättre belysning och även om det kan vara svårt 
att lösa bör även siktförhållandena in i tunneln ses över.

Samspel
För att förbättra möjligheten för människor att mötas, både planerat och 
oplanerat behövs platser som inbjuder till att vistas på. Vid vårdcentralen 
inns stora ytor. Här skulle en trevlig plats med bänkar och tilltalande 

inramning kunna skapas. Även stråket längs Möllebäcken kan lyftas med 
ett par mindre platsbildningar med bänkar.

Då det svenska klimatet gör att mötesplatser utomhus inte är så attraktiva 
under vinterhalvåret skulle Bygdegården kunna spela en viktig roll som 
mötesplats inomhus om dessa delar av verksamheten utvecklas.

Vardagsliv
Närheten och tillgängligheten till service, omsorg och rekreation ger 
goda förutsättningar för alla att uträtta vardagsärenden på ett enkelt 
sätt. Grönstråket kan kompletteras med bänkar på några platser för att 
möjliggöra för ler att vistas i området och ta del av rekreationen. En ökad 
tillgång till rekreation för ler personer är positivt för folkhälsan.
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Identitet
Att förlänga och förtydliga stråket längs Möllebäcken även öster om 
Vantingevägen skulle stärka områdets identitet som grönt och med närhet 
till rekreation.

Bygdegården är också viktig för områdets identitet. Hur den fortsättningsvis 
används och vilka funktioner den kommer att inrymma kommer att i hög 
grad påverka platsens identitet. Förhoppningsvis kan den även i framtiden 
komma att präglas av socialt umgänge, möten och aktivitet.

Gång- och cykeltunneln behöver trygghetsskapande åtgärder.Stor parkeringsyta vid vårdcentralen
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen och Mercurivägen är starka stråk genom området, men även 
här gör tra ik löden och hastigheter att vägarna blir barriärer. Korsningen 
och övergångsställena upplevs som otrygga.

I områdets norra del inns en mindre torgbildning med bänkar, träd samt 
en fontän med ett konstverk. Det är otydligt om platsen är en offentlig plats 
eller en halvprivat plats som hör till lägenheterna intill. Platsen är också 
mycket dåligt underhållen. Torget skapar en känsla av att det funnits en 
tanke på att skapa en plats för möten men att man inte nått riktigt ända 
fram. 

Vantingevägens gaturum är stort och otydligt och saknar inramning. 
Gaturummet upplevs som extra brett då Vantingevägen och Sandbäcksvägen 
ligger parallellt samt att stora ytor används för parkering. Bilarna får stort 
utrymme i området och fragmenterar ytor för gående och potentiella ytor 
för möten och vistelse.

Samspel
Det lilla torget erbjuder en möjlighet att slå sig ner och iaktta förbipasserande 
eller samtala med någon annan. Torget är dåligt underhållet och inbjuder 
inte till att vistas där. Markbeläggningen och rötternas påverkan på 
torgytan gör att det är svårt för personer med nedsatt rörlighet att gå på 
torgytan. Det är oklart hur mycket platsen nyttjas.

Sandbäcksgården har potential att vara en plats för möten då den har en 
trevligt inramad gårdsbildning. En stor del av gårdsplanen används som 
bilparkering vilket gör att de potentiella mötena och samspelet som kan 
uppstå är begränsat till de korta promenaderna mellan butik, pizzeria och 
bilen.
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Det samma gäller för området vid ICA och Sandbäckskiosken. Ytorna 
domineras av bilarna och inbjuder inte till att stanna upp och mötas. Det 
sociala samspel som sker är eventuella möten på vägen mellan butiken 
och bilen.

Vardagsliv
Aktiviteterna domineras av vardagsärenden. Det inns en möjlighet att 
träffa bekanta, men inget inbjuder till att uppehålla sig i området bortsett 
från det lilla torget. Att det inns en matbutik i tätorten underlättar 
vardagslivet för de som bor i Förslöv. Aktiviteterna i området sker främst 
dagtid men pizzerian bidrar till vissa aktiviteter även kvällstid.

Identitet
De otydligt avgränsade ytorna, den tydliga prioriteringen av ytor till bilar 
(parkeringar och körytor) samt eftersatt underhåll medför att platsen har 
en svag identitet. Området är främst till för bilar, inte för människor.

Torget vid fontänen har en svag identitet. Torget ligger undanskymt och 
det saknar sannolikt namn.

Stora ytor där bilar prioriterats över gående och cyklister.

Eftersatt underhåll gör torgytan svår att röra sig på.
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För att minska Vantingevägens barriäreffekt behövs minst en trygg passage 
över den. Passagen placeras förslagsvis vid Sandbäcksgården då den där 
kan knytas till en be intlig cykelväg och knyta ihop centrumbildningen 
med Förslövs östra delar och Bjärevallen.

En annan viktig åtgärd är att minska körytorna. Sandbäcksvägen bör kunna 
tas bort delvis eller i sin helhet och anslutningar bör istället kunna ordnas 
direkt från Vantingevägen. Detta frigör ytor som kan användas både för 
torg, gång- och cykelvägen och för förtätning med nya hus innehållande 
både bostäder och handel.

Samspel
Torget behöver rustas upp för att bli tillgängligt och inbjudande. Det är 
viktigt att det är tydligt att platsen är offentlig och till för alla. Gränden 
mot de intilliggande bostädernas gemensamma, halvprivata ytor måste 
därför tydliggöras. För att människor ska röra sig över torget och möten 
ska möjliggöras är det viktigt att torget omges av målpunkter att röra sig 
till. Här bör det innas handel och service. Vid en översyn av torgytan är 
det även gynnsamt om plats skapas för viss torghandel som kan ge liv åt 
torget.

Även Sandbäckgårdens gårdsplan har stor potential att bli en mötesplats 
där människor vistas men om den ska kunna bli det måste hela eller delar av 
ytan befrias från bilparkeringar och istället ställas i ordning för människor. 
Delar av ytan skulle exempelvis kunna användas som uteservering.

En upprustning av torgytan som inbjuder till vistelse samt komplettering 
med exempelvis torghandel som lockar människor till området skapar 
ökade förutsättningar för utökad service och handel i området.
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Vardagsliv
En trygg passage över Vantingevägen samt ett mindre gaturum i en 
mänsklig skala gör det lättare och mer attraktivt att röra sig i området till 
fots. Det i sin tur ökar tillgängligheten för människor utan bil samt skapar 
förutsättningar för vardagsmotion.

Identitet
Torget behöver lyftas och annonseras tydligare för att få en egen identitet.  
Platsen behöver ett namn och en funktion.

Torget har potetial att bli en trevlig plats.

Gårdsplanen vid Sandbäcksgården skulle kunna bli en levande mötesplats 
istället för en bilparkering 
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Järnvägsstationen - Analys

Sammanhållen stad
Järnvägsstationen är en viktig målpunkt i Förslöv. Många människor rör 
sig till och från den varje dag i samband med arbetspendling eller resor 
på fritiden. Stationen upplevs dock ligga utanför tätorten då gång- och 
cykelvägen dit är lång, rak och omges av stora öppna ytor samt stora 
industribyggnader. Då sträckan är lång och utan insyn från kringliggande 
bebyggelse kan den trots att den är väl upplyst uppfattas som otrygg.

Mellan Järnvägsstationen och Förslövs centrala delar inns lera större och 
mindre arbetsgivare, så som NP Nilsson, Lindab och delar av kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet.

Cykelvägen på bron över järnvägen är smal. Järnvägen och väg 115 blir 
därför en barriär för att ta sig vidare till havet och landskapet väster om 
Förslöv.

Samspel
Stationen är välbesökt och många människor rör sig i området. Det ger 
möjlighet till möten, både planerade och spontana, mellan människor 
som känner varandra men också mellan människor från olika grupper i 
samhället.

Vardagsliv
Stationen fyller en viktig funktion och underlättar vardagslivet, speciellt 
för de som bor och arbetar i olika orter.

Intill stationen inns ett lertal stora arbetsplatser. Närheten mellan 
stationen och arbete underlättar vardagen för många och möjliggör en 
arbetspendling med kollektivtra ik.
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Identitet
Gångbron mellan perrongerna ger platsen en tydlig identitet och signalerar 
områdets funktion.

Gångbron ger platsen en tydlig identitet. Gång och cykelvägen mot stationen.
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Järnvägsstationen - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För att minska det mentala avståndet mellan stationen och Förslövs 
centrala delar behövs omväxling längs vägen. Ett område med bostäder 
och service söder om Vistorpsvägen skulle erbjuda detta. Det medför 
också att det blir mer insyn och därigenom tryggare att röra sig längs 
gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelvägen längs Vistorpsvägen bör förlängas över järnvägen 
och väg 105 för att skapa en förbindelse mellan Förslöv och havet. Det är 
viktigt att passagen över bron utformas på ett tryggt sätt för gående och 
cyklister.

Samspel
Om stationen kompletteras med ytterligare funktioner som exempelvis 
ett café ökar förutsättningarna för socialt samspel ytterligare och området 
kan bli ännu starkare i sin roll som mötesplats. För att tillgängliggöra 
stationsområdet för alla behövs även en offentlig toalett.

Vardagsliv
Vardagen kan underlättas ytterligare med kompletterande funktioner i 
närheten av stationen. En förskola i området söder om Vistorpsvägen är 
ett exempel på detta.

En utveckling av stationsområdet och kollektivtra iken skapar ännu bättre 
förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera personal. En komplettering 
med bostäder i stationsnära läge ökar möjligheten att välja Förslöv som 
boendeort och arbeta på annan ort även utan tillgång till bil. Blandstad med bostäder, 
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Identitet
I takt med att tätorten växer och bebyggelse uppförs söder om 
Vistorpsvägen kommer stationen att tydligare bli en del av Förslövs tätort.
Stationsområdet är idag storskaligt med stora öppna parkeringsytor. Ett 
sätta att skapa en mer mänsklig skala och bidra till ökad trivsel och en 
mjukare identitet är att plantera ytterligare träd i området.

Storskaliga öppna ytor vid stationen. Öppna ytor och stort gaturum på väg mot stationen.
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Gamla banvallen och Mölleån - Analys

Sammanhållen stad
Mercurivägen utgör ett viktigt stråk från Förslövs östra delar, via 
Mercurivägen till idrottsplatsen som är en målpunkt för många. Även 
Möllebäcken är ett viktigt stråk som är mysigt men mörkt och kan upplevas 
som otryggt under kvällar och nätter.

Gång- och cykelväg inns längs en del av Ljungbyholmsvägen samt längs 
Mercurivägen. Gång- och cykelvägen längs Mercurivägen knyter ihop 
Förslövs östra delar med de västra delarna och Bjärevallen.

Bjärevallen är med sin idrottsverksamhet en viktig målpunkt för både 
barn, unga och vuxna.

Den gamla banvallen har tidigare varit en stark fysisk barriär då tågtra iken 
gick genom samhället. Den är fortfarande en mental barriär som delar 
Förslöv västra del från övriga tätorten. Den fysiska barriären är heller 
inte helt försvunnen även om tågtra iken lyttats och rälsen tagits bort. 
Det beror på att staketen längs spårområdet fortfarande inns kvar längs 
sträckan genom tätorten.

Samspel
Promenadstråket längs Möllebäcken möjliggör spontana möten mellan 
personer som rör sig längs stråket.

Idag är det gamla spårområdet ett ingemansland utan aktivitet. Att 
staketen inns kvar medverkar till att området känns ogästvänligt och det 
makadam som inns kvar efter spårsträckningen kan vara svårt att gå på. 
Intill spårområdet, på gräsytan direkt öster om staketet har någon skapat 
en plats för spontanaktivitet. Här inns en krocketbana samt klubbor och 
klot tillsammans med en skylt som säger ”Krocket för alla”. En trevlig och 
inbjudande plats, det är dock svårt att avgöra hur mycket den nyttjas.
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Bjärevallens verksamhet skapar möjlighet för, främst planerade, möten 
mellan i första hand personer som redan känner varandra. Verksamheten 
är en viktig del i den sociala samvaron och skapar tillhörighet och 
engagemang. Det kan dock upplevas innas en tröskel för att komma in i 
sammanhanget för nyin lyttade som saknar erfarenhet av föreningslivet 
och idrotten.

Vardagsliv
Stråket längs Mölleån erbjuder rekreation. Det grönstråket går genom 
tätorten vilket medför att många människor bor nära det och har lätt 
tillgång till det. Möjligheten till rekreation och vardagsmotion är bra för 
folkhälsan.

Det gamla spårområdet erbjuder idag inga mervärden för vardagslivet 
utan utgör mest ett område som passeras på väg någon annan stans.

Identitet
Det gamla spårområdet har en viktig plats i Förslövs historia och är en 
bidragande orsak till att tätorten ser ut som den gör idag. Det inns dock 
ingenting på platsen, utöver några större träd, som visar platsen historia.

Bjärevallen och dess verksamhet är mycket viktig för områdets och hela 
Förslövs identitet.

Krocket vid gamla spårområdet möjliggör spontan aktivitet.

Bjärevallen
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Gamla banvallen och Mölleån - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
En viktig del i att bygga ihop tätorten och få bort barriären är att ta 
bort staketen längs det gamla spårområdet och att använda platsen till 
någonting. Området är långt och smalt och skulle i vissa delar kunna 
förtätas med bostäder, medan andra delar kan utvecklas till aktivitetsytor 
innehållande exempelvis lekplats, pumptrackbana, utegym, skulpturpark 
eller liknande. 

Stråket längs Möllebäcken bör kunna förlängas västerut längs bäcken och 
skapa ett grönt stråk ända till stationen.

Samspel
Fler sittplatser och platsbildningar längs Möllebäcken kan öka 
attraktiviteten att röra sig längs bäcken. Det inbjuder även till att stanna 
upp och dröja sig kvar vid dessa platser. Det i sin tur skapar ler möjligheter 
till möten där man antingen kan interagera med andra människor eller 
bara iaktta andra som promenerar längs bäcken.

En plats för aktiviteter vid det gamla spårområdet skapar ett rum för 
möten och inbjuder till såväl planerade som spontana aktiviteter.

Vardagsliv
En plats vid gamla spårområdet bör utformas på ett sådant sätt att den 
tillför någonting till vardagslivet. Beroende på innehåll kan den bidra med 
både rekreation och kultur. Om innehållet är varierat och lockar många 
olika grupper av människor skapas tillfällen till möten mellan exempelvis 
olika åldersgrupper.

En förlängning av stråket längs Möllebäcken där det kopplas samman med 
övrig grönstruktur i tätorten samt att stråket förstärks med ler sittplatser 
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ökar möjligheten till vardagsrekreation. Att stråket är centralt i tätorten 
och möjligheten att vila längs vägen gör att även de personer som har svårt 
att gå längre sträckor får en ökad möjlighet att ta sig ut i naturen.

En utveckling av Bjärevallen till ett aktivitetsområde som kompletteras 
med spontanidrott, aktiviteter som kan utövas utan planering och 
medlemskap i föreningen, minskar tröskeln för att börja med organiserad 
idrott.

Identitet
En ny plats vid gamla spårområdet ger området en egen identitet. Eftersom 
området har en viktig historia bör platsens utformning knyta an till den 
och synliggöra den.

Gång- och cykelväg längs Möllebäcken

Kvarvarande staket bidrar till att det gamla spårområdet fortfarande utgör en barriär.
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Förslöv som helhet - Analys

Sammanhållen stad
Förslöv är en tätort med korta avstånd vilket gynnar gång och cykel. 
Tätorten är dock i hög grad anpassat för billismen med stora gaturum 
och stora öppna parkeringsplatser. De stora gaturummen och de otydliga 
rumsbildningarna som parkeringsytorna skapar bidrar till att avstånden 
känns längre än de egentligen är. Det uppmuntrar biltra ik istället för att 
röra sig till fots eller med cykel.

Tågstationen är en viktig målpunkt men upplevs ligga utanför tätorten 
trots att avståndet från Förslövs centrala delar till stationen bara är en 
dryg kilometer. Detta beror framförallt på att vägen till stationen är lång, 
rakt och fattig på händelser. Den är inte inramad av bebyggelse utan 
gaturummet är stort och öppet. 

Generellt är gaturummen i Förslöv stora och de rumsbildningar som inns 
otydliga. Det gör att en billist hinner komma ganska långt in i tätorten 
innan gaturum och bebyggelse förmedlar en tätortskänsla.

Samspel
Förslöv saknar något tydligt centrum. Det behövs en eller lera platser för 
spontana och planerade möten där människor kan umgås eller bara titta 
på andra människor. I tätorten inns tre antydningar till platsbildningar: 
Hörnet vid skolan i korsningen Margretetorpsvägen-Bokesliden, söder om 
Galleri Hattlösa vid korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen samt vid 
fontänen strax söder om korsningen Mercurivägen-Vantingevägen. Ingen 
av dessa platser fyller behovet av en centrumbildning.

Det inns ett lertal mindre lekplatser i tätorten med varierad standard och 
innehåll avseende lekutrustning. De är också olika inbjudande för föräldrar 
att vistas i medan barnen leker. Som samhället ser ut idag nyttjas ofta de 
mindre lekplatserna i låg grad och då fungerar de dåligt som mötesplatser. 

Många barnfamiljer väljer istället att ta sig till en större lekplats även om 
den är längre från hemmet.

I tätorten inns en tydlig prioritering av bilen där stora ytor tas i anspråk 
för bilens behov genom parallella gator och stora parkeringsytor. Detta 
fragmenterar och isolerar ytorna för fotgängare.

Vardagsliv
Det inns gott om service och handel i Förslöv. Den är dock utspridd, 
främst längs Vantingevägen. De förhållandevis korta avstånden gör 
vardagsservicen trots det är tillgänglig för de lesta. Den utspridda 
strukturen medför att om mer än ett ärende ska uträttas är det många 
gånger lättare att välja bilen än att gå eller cykla.

Närheten till vardagsservice och tillgången till kollektivtra ik gör det 
möjligt att bo i Förslöv även utan tillgång till bil.

Identitet
Förslöv har en stark identitet. En viktig del av identiteten är utbudet av 
service i orten. Många förslövsbor uttrycker en stolthet över sin ort och 
Förslöv benämns som ”Den lilla orten som har allt”.

Lekplats med bra utbud av lekredskap men som saknar kvaliteter för att locka till att vistas på 
platsen en längre stund.
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Förslöv som helhet - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
De stora gaturummen och parallella gatorna ger möjlighet att förtäta 
orten. En förtätning bidrar till att bygga ihop tätorten och minska upplevda 
avstånd. 

Ny bebyggelse mellan Vistorpsvägen och Möllebäcken gör att det upplevda 
avståndet till stationen minskar och gör stationen till en tydligare del av 
Förslöv.

Samspel
Förslöv behöver tydliga centrumbildningar som kan fungera som 
mötesplatser. Genom att stärka de be intliga antydningarna till 
platsbildningar och göra dem inbjudande att stanna till på och vistas på 
skapas förutsättning för möten. När ler människor samlas på en plats 
skapas också underlag för utökad service runt platsen vilket i sin tur 
attraherar ler människor.

En större lekplats någonstans i tätorten, med mysig miljö att vistas i, 
skulle bli en attraktiv mötesplats för barnfamiljer. Om den möbleras med 
lekutrustning anpassad till lera olika åldersgrupper gynnas möten mellan 
barn och ungdomar i olika åldrar.

Vardagsliv
Det mentala avståndet till stationen behöver förkortas för att uppmuntra 
ler att gå eller cykla till stationen och för att göra tåget till ett ännu starkare 

alternativ till bilen. Det görs lättast genom att tillföra ny bebyggelse och 
genom den ler människor och ler rörelser längs Vistorpsvägen. I takt med 
att ler använder tåget ökar underlaget för ler avgångar vilket ytterligare 
underlättar vardagen och minskar bilberoendet.

Det stora utbudet av handel och service i Förslöv är viktigt för möjligheten 
att enkelt kunna utföra vardagsärenden. Underlaget för handel och service 

kan stärkas genom att Förslöv förtätas och att ler får möjlighet att lytta 
till tätorten.

Identitet
För att stärka Förslövs identitet som ”den lilla orten som har allt” krävs att 
service och kollektivtra ik inns kvar på orten. Servicen skulle även kunna 
förstärkas ytterligare med funktioner som idag saknas och genom att 
skapa platser för människor att umgås. För att servicen ska kunna innas 
kvar och utvecklas krävs ett stabilt och allra helst ökande underlag. Detta 
kan tillgodoses genom förtätning och utbyggnad av tätorten. Det är dock 
viktigt att utbyggnaden inte sker för fort. Om en liten ort växer för fort kan 
det i sig bidra till att ortens identitet förloras.

Det är också viktigt för Förslövs identitet att offentliga platser är vårdade 
och väl omhändertagna.

Heberleins service bidrar till Förslövs identitet.
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3.  KONSEKVENSER
Del 3 av den sociala konsekvensanalysen innehåller beskrivningar 
av de sociala konsekvenser som kan förväntas om förslagen i 
inriktningsdokumentet genomförs. Beskrivningen delas in i aspekterna 
Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet. Del 3 utgår från de 
förslag som formuleras i inriktningsdokument för Förslöv.

Sammanhållen stad - konsekvenser
I en sammanhållen stad inns goda förutsättningar för att människor från 
olika sociala grupper och med olika ärenden ser varandra och möts i det 
vardagliga livet. Den fysiska miljön hjälper till att motverka segregation, 
överbrygga barriärer, stärka stråk och skapa rumsliga sammanhang. Nedan 
bedöms konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Boendeformer som saknas ska prioriteras
Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
Målen innebär ler kompletterande boendeformer och ökar variationen i 
upplåtelseformerna, vilket kan öka möjligheten för människor med olika 
bakgrund att mötas i sin bostadsmiljö. Målet kan förbättra möjligheten för 
dem som idag har svårast att få tag på bostad, som unga och människor 
med låga inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Knutpunkter binds samman  på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet leder till att be intliga stråk stärks och skapar förutsättningar för nya 
befolkade stråk vilket kan minska effekten av be intliga barriärer.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet gör att människor med olika ärenden möts.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och kombineras med 
andra stråk och skapar förutsättningar för människor med olika ärenden 
att mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
En förtätning av Förslöv medför att mentala avstånd kortas. Det blir mer 
lockande att gå eller cykla istället för att köra bil. Nya bostadsområden 
fyller luckor i tätorten och förstärker Förslövs sammanhållna, runda 
struktur med korta avstånd.

Om gaturummen kan minskas skapas tydligare rumsliga sammanhang 
vilket gör det tryggare och trevligare att röra sig till fots och med cykel i 
tätorten.

Gång och cykel
Den föreslagna utbyggnaden av gång- och cykelvägarna till de 
kringliggande byarna knyter dessa närmare tätorten och tätorten 
närmare havet.

Barriärer
Förslaget att utveckla det gamla spårområdet med aktivitetsytor, 
grönstråk och gång- och cykelväg samt delvis nya bostäder medför att en 
mental barriär byggs bort. Förslövs östa och västra delar byggs ihop till 
en sammanhängande tätort.

En utveckling av verksamhetsområden väster om järnvägen kan innebära 
att järnvägen och väg 105 blir en barriär mellan områdena och resten av 
Förslöv.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns förutsättningar att främja möten är beroende av tydliga och 
välkomnande offentliga platser i anslutning till de stråk som människor 
rör sig längs. För att platsen ska kännas trygg är det viktigt med god 
överblickbarhet och orienterbarhet. Nedan bedöms konsekvenser av såväl 
mål som förslag i inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet innebär en ökad koncentration av människor, vilket i sig ökar 
möjligheten för spontana möten. Förtätning kan också hjälpa till att 
förtydliga uppdelningen mellan privata ytor och offentliga platser och 
stärka platser för möten.

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

Utveckla ett tydligt centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Målen innebär att nya platser skapas och be intliga platser utvecklas för 
att öka möjligheten till planerade och oplanerade möten mellan människor 
inom en social grupp samt mellan människor från olika grupper.

Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet kan stärka platser där stråk möts, dit kollektivtra ik anländer, där 
cyklar parkeras och skapa nya möjligheter till möten.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och kombineras med 

andra stråk och skapar förutsättningar för människor med olika ärenden 
att mötas.

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

Förslagens sociala konsekvenser
Aktivitetsområden
Den föreslagna utvecklingen av Bjärevallen till ett aktivitetsområde som 
kompletteras med spontanidrott, det vill säga aktiviteter som kan utövas 
utan planering och medlemskap i föreningen, minskar tröskeln för att 
börja med organiserad idrott.

Förslaget att utveckla en plats för aktiviteter vid det gamla spårområdet 
skapar ett rum för möten och inbjuder till såväl planerade som spontana 
aktiviteter. Det ökar möjligheten för människor med olika intressen att 
mötas. 

Centrumbildningar
De föreslagna centrumbildningarna bidrar till att skapa attraktiva rum för 
vistelse. De ökar förutsättningarna för människor att mötas, både planerat 
och spontant och ökar sannolikheten att träffa personer som man inte 
redan känner. 

Förtätning
Den föreslagna förtätningen i form av blandstad, innehållande både 
bostäder, förskola, gruppboende och service ger goda förutsättningar för 
integration och kan bidra till aktivitet i området stora delar av dygnet, alla 
dagar i veckan.

-160-



38

Vardagsliv - konsekvenser
Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur människor faktiskt 
använder den. En god stadsmiljö underlättar vardagslivets återkommande 
ärenden eftersom det är nära till olika funktioner och att det går att 
kombinera både fritidsaktiviteter och nödvändiga sysslor. Nedan bedöms 
konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

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

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 
ekosystemtjänster och främja folkhälsa
Målet ökar möjligheten till rekreation i vardagen och förbättrar barns 
tillgång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målen skapar möjlighet till möten och sociala kvaliteter i samband med 
vardagens alla ärenden. De bidrar till att öka möjligheten för barn, unga 
och andra utan tillgång till bil, att ta sig till och från skola, arbete och 
fritidsaktiviteter på ett självständigt sätt. För att vardagen ska kunna 
fungera för alla är det viktigt att också hitta smarta kombinationer för den 
som behöver använda bil.

Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
Målen stärker hållplatsers funktion som viktiga mötesplatser och 
utgångspunkter för vardagens ärenden och aktiviteter. De ger möjlighet att 
arbetspendla och ta sig till och från aktiviteter på annan ort även utan bil.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet är nödvändigt för att på sikt bibehålla ett tillräckligt utbud inom 
handel och service, vilket är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv. 
Målet stärks i kombination med målet om förtätning, samtidigt som det 
är svårt för kommunen att bidra till måluppfyllelsen om man inte själv 
äger lokaler för handel och service.

Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet skapar förutsättningar för ett ökat utbud av planerade aktiviteter 
och kan samtidigt stärka det ideella engagemanget i kultur- och 
föreningslivet. Målet kan till en del uppfyllas genom en satsning på 
goda platser för möten där det inns möjlighet för aktiviteter att uppstå 
spontant.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
Föreslagen förtätning och utbyggnad nära station och centrumbildningar 
ger både en ökad koncentration av bebyggelsen och en ökad 
funktionsblandning, vilket förbättrar förutsättningarna för samordning 
av vardagens alla aktiviteter.

Gång och cykel
Den föreslagna utbyggnaden av gång- och cykelbanor underlättar 
vardagen för många, inte minst för barn och ungdomar som inte har 
tillgång till bil och som inte ska behöva vara beroende av vuxna för att ta 
sig till skola och fritidsaktiviteter.

Grönstråk
Den föreslagna utvecklingen av grönstrukturen ökar tillgången till 
naturen och ökar förutsättningarna för vardagsmotion och rekreation.
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Identitet - konsekvenser
Ett områdes identitet påverkar de människor som bor och verkar där. En 
omsorgsfullt gestaltad miljö som knyter an till sin historia och omgivning 
kan betyda mycket för känslan av stolthet och tillhörighet. Den fysiska 
karaktären påverkar också hur människor agerar och trivs och är av stor 
betydelse för ett områdes framtida utvecklingsmöjligheter. Nedan bedöms 
konsekvenser av såväl mål som förslag i inriktningsdokumentet.

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

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet förmedlar att grönområden inne i Förslöv och kringliggande natur 
är viktiga för ortens identitet, vilket innebär att de bör utformas och skötas 
därefter.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet är viktigt för Förslövs identitet som ”den lilla orten som har allt”. 
Det är dock svårt för kommunen att bidra till måluppfyllelsen om man 
inte själv äger lokaler för handel och service. Kommunen driver inte heller 
handel och likande verksamheter.

Utveckla tydliga centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Centrumbildningar och mötesplatser som kompletterar varandra bidrar 
till att ge orten en tydligare identitet då det bidrar till att stärka det sociala 
livet på platsen.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet kan tolkas som att utformning och omhändertagande av offentliga 
ytor, både viktiga stråk och platser för möten, ska prioriteras så att 
dessa ytor uppfattas som trygga och välkomnande. Det är dock svårt för 
kommunen att bidra till måluppfyllelsen i de fall det gäller platser där 
kommunen inte är huvudman.

Förslagens sociala konsekvenser
Centrumbildningar
De föreslagna centrumbildningarna kan bidra med en funktion som 
idag saknas i Förslöv, offentliga mötesplatser, och på så sätt stärka både 
platsernas och hela Förslövs identitet.

Gamla spårområdet
Den föreslagna utvecklingen av det gamla spårområdet innebär att platsen 
får en helt ny identitet. Från att ha varit en barriär och ett ingenmansland 
blir platsen en social mötesplats med möjlighet till spontana aktiviteter. 
Det är dock viktigt att ta tillvara på och lyfta fram platsens histora och den 
nyckelroll järnvägen spelat i Förslövs historia.

Utbyggnad
Förslagen innebär en kraftig utbyggnad av Förslöv. Att det inns bostäder 
för nya invånare är viktigt för tätortens utveckling, men det är också 
viktigt att utbyggnaden sker i en lagom takt. Om Förslöv växer för fort 
riskerar identiteten att påverkas negativt och de som bor i tätorten kan 
uppleva att de inte längre känner igen sin ort.
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Måluppfyllelse: Detaljplan för Inriktningsdokument för Förslöv
Mål antagna av kommunfullmäktige , vilka kan antas påverkas av planläggningen

Vision
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

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.

X

Skapar utrymme för Förslöv att 
utvecklas. Stärker 
grönstrukturen. Skapar 
möjlighet att utveckla 
aktivitetsområden.

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.

X

Boende och verksamma i 
Förslöv har getts stor möjlighet 
till inflytande under processen.

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.

X

Tydlig prioritering av vilka 
bebyggelseområden som ska 
utvecklas först. Tydlig 
prioritering av gående och 
cyklister framför bilister.
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Fullmäktigemål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo 
och verka i

X

Kompletterar bostadsutbudet. 
Visar möjligheter till ytterligare 
bostäder. Pekar ut platser för 
centrumutveckling. Visar en 
sammanhängande grönstruktur 
vilket ökar tillgången till natur 
och rekreation.

2. Båstads kommun är välkomnande, 
professionell och tydlig X

Tydliggör kommunens 
viljeinriktning. Mötesplatser, 
grönstruktur.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

X

Genomförandet måste ske 
etappvis över en längre tid, 
anpassat till kommunens 
budget.

Delmål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa skolkommuner X

Utveckling av skolområdet. 
Gång‐ och cykelbanor till 
skolan.

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom vård och omsorg X

Äldreboende, LSS‐boende

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
50 bästa näringslivskommuner enligt SKL 
och Svenskt näringslivs ranking

X

Tydlig viljeinriktning, ny 
verksamhetsmark

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa miljökommuner

X

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik, utnyttjande av 
stationsnära områden, 
dagvattenhantering

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges 
10 bästa kommuner inom trygghet och 
folkhälsa

X
Gång‐ och cykelvägar, 
grönstruktur

6. Båstads kommun ska främja allas 
möjligheter till kulturupplevelser året runt

X

Utveckling av offentliga platser, 
möjlighet att kombinera kultur 
och rekreation
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Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

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

X

Banvallen tas till vara i gång‐ 
och cykel‐ samt 
rekreationsstråk och 
aktivitetsytor

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

X

Beskrivs i dokumentet men 
behöver regleras i samband 
med markanvisning och/eller 
avtal med exploatör

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

X

utveckling av offentliga platser

Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 

upplevelser, förmedling och eget skapande.
X

Förutsättningar finns i 
dokumentet men planeringen 
kan inte skapa själva aktiviteten

Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

7. Energieffektiva transportmöjligheter väljs.
X

Stationsnära, gång‐ och 
cykelvägar

10. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i 
områden som utpekas av översiktsplan eller 
andra politiska program (exempelvis 
vindkraftsprogram eller 
inriktningsdokument).

X

Lyfter de goda 
förutsättningarna för att ta 
tillvara solenergi.

11. Användningen av energi från åkermark, 
skogsmark, sol‐, vind‐ och vågkraft främjas 
aktivt.

X
Lyfter de goda 
förutsättningarna för att ta 
tillvara solenergi.

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Alla barn 1‐5 år med rätt till förskola enligt 
skollagen, får tillgång till en verksamhet som 

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt 
på max 15 barn.

X

Utvecklingsområden för 
skola/förskola

Lokaler och utemiljö är väl underhållna, 
miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra utbildning och aktiviteter i en 
trygg, säker och stimulerande lärandemiljö. X

Utvecklingsområden för 
skola/förskola
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Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020
Gemenskap och delaktighet Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Främja sociala mötesplatser för olika 
åldersgrupper

X

Grönstruktur, 
aktivitetsområden, 
centrumbildningar, utveckling 
av skolans område där även 
bibliotek finns

Skapa bättre tillgänglighet för 
funktionsnedsatta för att främja socialt 
deltagande X

Utveckling av 
centrumbildningar, gång‐ och 
cykelbanor, LSS‐boende nära 
centrala Förslöv och stationen.

Främja föreningslivet

X

Utveckling av Bjärevallen. Ny 
gång‐ och cykelbana samt 
bilväg mellan Bjärevallen och 
stationen.

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska främja delaktighet och 
gemenskap samt vara tillgängliga för alla, 
främst med tanke på barn, äldres och 
funktionsnedsattas behov

X

Grönstruktor, 
aktivitetsområden, gång‐ och 
cykelbanor, centrumbildningar

Utöka kollektivtrafiken för att främja 
möjligheten till socialt deltagande.

X

Påverkar målet indirekt genom 

att öka underlaget för 
kollektivtrafik

Trygga, säkra bostäder och miljöer Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Färre bostadsinbrott

X
Berörs ej av 
inriktningsdokumentet

Minska antalet tillfällen till brott
X

Utveckling av stationsområdet

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska vara trygga och säkra. X

Behovet av noggrann 
utformning av offentliga platser 
mm beskrivs

Socioekonomiska förutsättningar Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Sträva efter att alla kommuninvånare har en 
jämlik hälsa X

Tillgång till lättillgängliga 
grönområden

Minska ohälsotalen

X

Förutsättningar för ökad 
cykling. Vardagsmotion bidrar 
till ökad hälsa. Tillgång till 
grönområden

Psykosocial hälsa Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Skapa förutsättningar för en god psykosocial 
uppväxt och utveckling för alla barn i 
Båstads kommun

X

Tillgång till aktiviteter och 
natur. Satsningar på cykelvägar 
ökar barn och ungas 
självständighet

Goda levnadsvanor Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Öka andelen kommuninvånare som är 
fysiskt aktiva enligt rekommenderad 
hälsofrämjande nivå X

Satsningar på cyklism ökar 
möjligheten till vardagsmotion
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Förbättra möjligheterna till aktiva 
transporter. Det ska vara enkelt, säkert och 
inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar 
av vardagstransporterna. I 
samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till 
att miljöer ska inbjuda till vardagsmotion 
och lek

X

Gång‐ och cykelbanor, 
aktivitetsområden

Vård- och omsorgsprogram 2013-2020
Vård‐ och omsorgstagare Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
som yngre och med funktionsnedsättning 
bereds möjlighet till en adekvat och 
meningsfull sysselsättning/daglig 
verksamhet och ett självständigt liv.

X

LSS‐boende med närhet till 
Förslövs centrala delar och till 
stationen.

Boende och närmiljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
medverka till att vård‐ och omsorgstagare 
kan bo kvar i ordinärt boende med 
bibehållen livskvalitet. X

Breddat bostadsutbud

planera utemiljö, bostäder, 
kommunikationer, offentliga mötesplatser 
och lokaler så att de är tillgängliga.

X

Närhet till grönstråk, 
kollektivtrafik, service. 
Utveckling av offentliga platser.

efter aktuellt behov planera 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.

X

Äldreboende, LSS‐boende, 
breddat bostadsutbud

utreda och planera för utbyggnad av vård‐ 
och omsorgsboende i kommunens södra 
del.

X
Område pekas ut där 
äldreboende är lämpligt

utveckla, bygga alternativt iordningställa 
ändamålsenliga bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som omfattas av LSS 
och som har ansökt om och beviljats ett 
boende enligt LSS.

X

Område pekas ut där LSS‐
boende är lämpligt

efter behov planera, iordningställa 
alternativt bygga trygghetsbostäder för 
äldre kommuninvånare i samtliga 
kommundelar. Kan inte detta ske genom 

bostadsföretag på marknaden säkerställs 
detta genom ägardirektiv till Båstadhem.

X

Område pekas ut där 
trygghetsbostäder är lämpligt

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.

X

Lämpliga områden pekas ut i 
områden för blandad 
bebyggelse. Kontakt med 
entreprenörer har inte ingått i 
arbetet med 
inriktningsdokumentet.
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bevaka utvecklingen av 
färdtjänst/kollektivtrafik och 
infrastrukturfrågor för att främja 
tillgänglighet och möjligheten till anpassade 
och goda allmänna kommunikationer.

X

Kollektivtrafiknära områden för 
bostäder

Miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020
Vatten Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
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.

X

Detaljutformning och behov av 
åtgärder studeras och regleras i 
samband med detaljplan.

4. Hantering av dagvatten för att minimera 
utrinningen av skadliga ämnen i 
vattenförekomster. Hanteringen bör göras 
utan att detta har en negativ inverkan på 
människors hälsa och förutsättningar för 
biologisk mångfald.

X

Områden för 
dagvattenhatnering pekas ut. 

5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar 
för att förhindra bortspolning av 
näringsämnen, minimera erosion och 
förhindra övergödning. Skyddszoner ska 
finnas runt vattendrag och sjöar för att 
minska läckaget av gödande ämnen. Detta 
kommer i längden att leda till friskare vatten 
och ett friskare hav.

X

Ej aktuellt i 
inriktningsdokumentet

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 ska bedrivas 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.

X

Berör ej inriktningsdokumentet 
för Förslöv
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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.

Natur & Ekosystem Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
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.

X

Grönstråk gynnar och skapar 
nya flyttningskorridorer.

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. Denna 
inriktning är densamma som riktlinjerna 
ÖP08.

X

Föreslagna områden för 
dagvattenhantering kan 
utformas som våtmarker

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 

X

Berör ej inriktningsdokumentet 
för Förslöv

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 och upplevelser. Detta ska 
göras på ett sätt som gör att påverkan på 
omgivningen är minimal.

X

Utpekande av kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse. Gång‐, 
cykel och grönstråk längs gamla 
banvallen. Sammanhängande 
grönstråk.
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Energi & Klimat Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
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.

X

Berörs inte specifikt av 
inriktningsdokumentet

3. Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla 
byggnader kommunen äger eller brukar. 
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut 
snarast möjligt. Främja och stimulera 
utbyggnad av förnybar energiproduktion 
med hänsyn till ekonomiska förutsättningar 
och teknologisk utveckling.

X

Berörs inte specifikt av 
inriktningsdokumentet

Transporter Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och 
kollektivtrafik. Gång‐ och cykeltrafik ska 
prioriteras. Detta innebär bl.a. 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.

X

Prioritering och gång‐ och 
cykelvägar. Gång‐ och 
cykelvägar till kringliggande 
byar samt till Grevie.

3. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, 
marknära ozon och VOC (Flyktiga organiska 
föreningar) ska minimeras. Områden med 
högre värden ska prioriteras för att åtgärder 
ska kunna sättas in.

X

Översyn av stora gaturum till 
fördel för gång‐ och cykeltrafik 
medför minskad biltrafik

4. Minimera buller från trafik i bebyggt och i 
strandnära områden. Verka för ökad cykling 
och gång. Hastighetssänkande åtgärder för 
motortrafik där detta är lämpligt och 
önskvärt. Minskad motortrafik i tätbebyggt 
område. Detta arbete bör i stor utsträckning 
ske parallellt, och i samverkan med, 
folkhälsoarbetet då synergierna är många. 
Båstads kommuns tysta områden ska 
bevaras (Länsstyrelsen, ”Bullerfria områden 
i Skåne del 1”, löpnr. 2003:100).

X

Översyn av stora gaturum till 
fördel för gång‐ och cykeltrafik 
medför minskad biltrafik och 
minskade hastigheter
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Bebyggd miljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. All nybyggnation ska vara energi‐ och 
resurseffektiv och med ett 
hållbarhetsperspektiv. Tillgängligheten för 
gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras 
tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik. Möjligheten till förnybara 
energikällor ska utredas och användas. 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.

X

Stationsnära bostäder och 
verksamheter. Utveckling av 
gång‐ och cykelvägar

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 
i/på befintliga fastigheter ska vara kartlagda.

X

Stationsnära bostäder. 
Utveckling av gång‐ och 
cykelvägar samt grönstruktur

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

X

Berörs inte av 
inriktningsdokumentet

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. Hållbar 
stadsutveckling ska premieras.

X

Oexplaterad jordbruksmark 
ianspråktas till viss del men 
detta bidrar till att orten knyts 
ihop och att det stationsnära 
läget tillvaratas.

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.

X

Berörs inte av 
inriktningsdokumentet
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-11-08 1 av 1 

 

 

KS § 261  Dnr KS 001155/2017 - 905 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt  
höjd maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

 
Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort 

är avgifterna desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. För vård- och omsorgsinsatser utgår 
en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs av en 
procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där självkostnads-
pris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om avgifterna 
matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse vård- och omsorgschef Emma Pihl, daterad 2017-10-11, med 

tillhörande bilaga, samt tjänsteskrivelse daterad 2017-11-07. 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-10-23, §109. 

 
Förvaltningens och 
Vård- och omsorgs- 
nämndens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 

100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 
  2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5.  
 3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 2018-01-01. 

       
               
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3.  Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 2018-01-01.      
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-11-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 001155/2017-905, VN 000125/2017-905 

 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd  
maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 100 % enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt Social-
tjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Det åligger Kom-
munfullmäktige att besluta om avgifter. I stort är avgifterna desamma som för år 2017 med 
undantag av matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. Vård- och omsorgs-
nämnden beslutade den 23 oktober 2017 att inför ärendets behandling i kommunstyrelsen  
ska hyran för tillagningsköket på Skogsliden fördelas ut på samtliga tillagade portioner. 
 
Bakgrund 
För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respek-
tive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där själv-
kostnadspris gäller. Det sistnämnda innebär att Teknik och service beräknar portionspriset för 
varje år. I stort är avgifterna desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. Avseende portionspriset på måltiderna beslöt vård-  
och omsorgsnämnden att även hyreskostnaden ska räknas in för 2018.  
 
I stort är avgifterna desamma med undantag av: 

 Portionspris 
I det portionspris som satts av Teknik och service för 2018 har hänsyn inte tagits till hyres-
kostnaden om dryga 382 tkr för tillagningskök. I tillagningsköket tillagas såväl mat till vård- 
och omsorgsverksamheten som till förskoleverksamhet.  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslöt att hyreskostnaden ska fördelas ut på samtliga tillagade 
portioner, det vill säga även för förskoleverksamhetens måltider. Enligt Teknik och service 
skulle portionspriset för lunchen öka med 1 kr och middagen med 2 kronor för angivna nivåer 
2018 om en kommunal subventionering inte sker. Det innebär att kostnaderna, efter vård-  
och omsorgsnämndens beslut blir 48 kr för lunch och 66 kr för middag på vårdboende  
samt 66 kr för matdistribution. 
 

 Matdistribution (leveransavgift) 
Förslaget är att införa en abonnemangsavgift om 200 kronor per månad. Förslaget innebär att 
vid nio leveranser eller mer per månad blir leveransavgiften lägre i jämförelse med avgiften  
år 2016. 2017 är inte ett jämförbart år avseende denna avgift. 
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 Hjälpmedelsabonnemang 
Inför ett allt större hygienkrav utgår avgiften för ”ej rengjort hjälpmedel” och istället ingår  
rengöring av hjälpmedel i hjälpmedelsabonnemanget.  
 

 Lyan, taxiresor 
Avgiften höjs från 40 kronor tur och retur till 50 kronor tur och retur. 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget rörande matdistribution blir en förbättring för vård- och 
omsorgstagarna jämfört med 2017. För kommunen uppskattas en intäkt om cirka 67 tkr i årlig 
intäkt från vård- och omsorgstagare, baserad på augusti månads vård- och omsorgstagare med 
befintligt avgiftsutrymme. Om självkostnadsprincip för måltiderna används innebär det en 
ytterligare intäkt om 360 tkr för kommunen. 
 
Konsekvensen av att maxtaxan höjs från 2013 kronor per månad till 2044 kronor per månad 
uppskattas till en årlig intäktsökning om ca 75 000 kronor. 
 
Lyans intäkter på årsbasis är ca 28 500 kr och en 25% höjning innebär en intäkt på 35 600 kr, 
dvs konsekvensen blir en intäktsökning om ca 7 000 kronor. 
 
 
 
Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2018 
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Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

 

2017-10-23 8 av 13 

 

 

 
 

VN § 109  Dnr VN 000125/2017 - 905 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt  
höjd maxtaxa enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 

 
Beskrivning av ärendet Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort 

är avgifterna desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. För vård- och omsorgsinsatser utgår  
en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs av en 
procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där 
självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om 
avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017, med tillhörande bilaga.   
 

Förvaltningens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 
100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 2. Kommunfullmäktige 
beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) kap. 8 § 5. 3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter  
från och med 1 januari 2018. 

 

Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl, avgiftshandläggare Ida Gunnarsson och 
ekonom Jenny Hägglöf föredrar ärendet. 

 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 
 

Yrkanden Eddie Grankvist (BP): Bifall med följande tillägg: Inför ärendets behandling 
i kommunstyrelsen ska hyran för tillagningsköket på Skogsliden fördelas ut  
på samtliga där tillagade portioner.       

       
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

  
1.  Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet  

till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 %  
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3.  Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2018.   

 

 Härutöver beslutar vård- och omsorgsnämnden: 
 
1.   Inför ärendets behandling i kommunstyrelsen ska hyran för tillagnings- 
       köket på Skogsliden fördelas ut på samtliga där tillagade portioner.       

 _____ 
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Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2018

% av maxtaxa
Avgift 

2017, kr
Ny avgift 
2018, kr

Frekvens

Maxtaxa / högkostnadsskydd 100% 2 013     2 044            /månad

Avgifter som ingår i maxtaxan

Hemvård omvårdnad 11% 211         215                /timme

Hemvård service (städ, tvätt, inköp) 21% 423         429                /timme

Trygghetslarm 14% 275         279                /månad

Hemsjukvård 11% 211         215                /månad

Dagvård 0% -            -                  /dag

Matdistribution, avser abonnemangsavgift leverans 10% -            200                /månad

Hjälpmedelsabonnemang 3% 60            65                   /månad

Hemvård korttidsplats/växelvård 3% 67            68                   /dygn

Hemvård vård- och omsorgsboende 100% 2 013     2 044            /månad

% av maxtaxa
Avgift 

2017, kr
Ny avgift 
2018, kr

Frekvens

Avgifter som inte ingår i maxtaxan

Lyan, taxiresor t/r 40 50 t/r

Förbrukningsmaterial vård- och omsorgsboende 5% 101 102 /månad

Avgift för ej återlämnat hjälpmedel restvärde
Förlorad larmklocka 50% 1 000 1 016 /styck

Hyror i särskilt boende som omfattas av hyreslagen
Enligt 

hyresavtal /månad
Boendeavgift - bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Boendeavgiften jämkas vid negativt 
avgiftsutrymme. 2 068 2 100 /månad

Avgift 
2017, kr

Ny avgift 
2018, kr

Frekvens

Kosttaxor (avgifter för kost Ingår inte i maxtaxan)

Vård- och omsorgsboende
Frukost 10 15 /dag
Lunch (pris från T&S) 61 47 /dag
Mellanmål 10 5 /dag
Kvällsmat (pris från T&S) 43 64 /dag
Fullkost 124 131 /dygn
Kostabonnemang 3 782 3 996 /månad
Ordinärt boende
Matlåda (pris från T&S) 71 64 /styck
Dagvård
Frukost 10 15 /dag
Lunch 61 61 /dag
Mellanmål 10 5 /dag
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2017-10-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Magnus Ohlsson 

Dnr: KS 001155/2017-905, VN 000125/2017-905 

 

Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd maxtaxa en-
ligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5 
 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
  

1. Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 100 %  
enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt  
Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter från och med 1 januari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort är avgifterna 
desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och 
taxiresor. 
 
Bakgrund 
För vård och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respek-
tive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där själv-
kostnadspris gäller. Det åligger Kommunfullmäktige att besluta om avgifterna matdistribution, 
hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. 
 
I stort är avgifterna desamma med undantag av: 
 

 Matdistribution (leveransavgift) 
Förslaget är att införa en abonnemangsavgift om 200 kronor per månad, det vill säga 10 % av 
maxtaxan. Förslaget innebär att vid nio eller fler leveranser per månad blir leveransavgiften 
lägre i jämförelse med avgiften år 2016 för matdistribution. För den enskilde som är i stort 
behov av matleverans (alla dagar) blir avgiften som lägst 6,50 kronor per leverans. 85 % av 
vårdtagarna med insats matdistribution berörs inte av avgift för matdistribution eftersom de 
antingen saknar avgiftsutrymme eller har uppnått maxtaxan via övriga insatser såsom trygg-
hetslarm, omvårdnads- och serviceinsatser mm. Återstående 15 % har avgiftsutrymme att  
betala hela eller delar av avgiften för matdistribution. 
 

 Hjälpmedelsabonnemang 
Inför ett allt större hygienkrav utgår avgiften för ”ej rengjort hjälpmedel” och istället ingår  
rengöring av hjälpmedel i hjälpmedelsabonnemanget. Avgiften för korttidslån utgår, och  
ingår istället i hjälpmedelsabonnemanget. 
 

 Lyan, taxiresor 
Avgiften höjs från 40 kronor tur och retur till 50 kronor tur och retur, då dessa inte justerats 
tidigare år. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Konsekvensen av förslaget rörande matdistribution, uppskattas till ca 67 000 kronor i årlig 
intäkt från vård- och omsorgstagare, baserad på augusti månads vard- och omsorgstagare med 
befintligt avgiftsutrymme. 
Konsekvensen av att maxtaxan höjs från 2013 kronor per månad till 2044 kronor per månad 
uppskattas till en årlig intäktsökning om ca 75 000 kronor. 
Lyans intäkter på årsbasis är ca 28 500 kr och en 25% höjning innebär en intäkt på 35 600 kr, 
dvs konsekvensen blir en intäktsökning om ca 7 000 kronor. 
 
 
 
Emma Pihl    Magnus Ohlsson 
Vård- och omsorgschef   Myndighetschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Vård och omsorg 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nya avgifter från och med 1 januari 2018. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-11-08 1 av 1 

 

 

KS § 249  Dnr KS 001020/2017 - 300 

Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter 

 
Beskrivning av ärendet Den riskbaserade taxan har använts i snart fyra år, vilket innebär att alla 

verksamheter som har klassats nu har fått minst ett tillsynsbesök. Kommunen 
ser nu ett behov av att anpassa avgiftsklassningen och tillsynsintervallet för 
hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på verksamheter med 
högre risk.       

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11, med tillhörande bilagor.      
 Protokollsutdrag från myndighetsnämnden. 
Förvaltningens och 
Myndighetsnämndens 
förslag 1. Förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för 

hälsoskyddsverksamheter antas. Förändringarna ska gälla från 2018-01-01. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 254, ersätts enligt ovan. Övrig 
taxa kvarstår med nuvarande skrivning.   

 
Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 
 
Yrkande Gösta Gebauer (C), Ingela Stefansson (S) och Thomas Andersson (L): Bifall till 

liggande förslag.       
        
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1.  Förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för hälso-
skyddsverksamheter antas. Förändringarna ska gälla från 2018-01-01. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 254, ersätts enligt ovan.  
Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning.      
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Sammanfattning 

Föredragande 

2017-09-21 28 av 30 

2017 -09~ 2 8 
MN § 115 Dnr MN 000098/2017 - 800 111 .KS .O.O.lO~/ .. .. .. 

. ~o .1. '1: . :-: . ~Qf? .... ... 

Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter 

Myndighetsnämndens föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för 
hälsoskyddsverksamheter antages samt att förändringarna ska gälla från 1 
januari 2018. 

Att Kommunfullmäktiges beslut§ 254, antaget 2012-11-28, ersätts enligt ovan. 
Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning 

Kommunfullmäktige beslutade, 2011-11-16, § 197, om övergång och införsel av 
riskbaserad taxa inom kommunens miljö- och hälsoskyddsområde. Förslag till 
riskbaserad taxa för tillsyn enligt miljöbalken antogs av Kommunfullmäktige 
2012-11-28, § 254. Den riskbaserade taxan började gälla 2013. 

Tillsynsavgiften för en verksamhet bygger på att varje typ av bransch har en 
grundklassning, en så kallad avgiftsklass. Därefter görs bedömningen om 
verksamheten utöver det omfattas av riskpoäng. En verksamhet kan få upp till 
sex riskpoäng. Metoden utgår ifrån att ju fler riskpoäng en verksamhet har 
desto mer tillsyn bör verksamheten ha och desto större blir avgiften eftersom 
verksamheten utgör en högre risk. En verksamhet med avgiftsklass 5, får 5 
timmars tillsyn årligen. Till detta kan riskpoäng tillkomma, exempelvis om en 
skola har en gymnastiksal. Ett riskpoäng motsvarar 1 timme. Den totala 
tillsynstiden uppgår då till 6 timmar årligen. Verksamheter med avgiftsklass 1, 
har en timavgift. Det innebär att verksamheten vid tillsyn betalar för den 
nedlagda handläggningstiden i ärendet. 

Efter varje tillsyns besök görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar 
sina risker. Verksamheter som vid två på varandra följande tillsynsbesök 
uppvisar att de har en god egenkontroll och tar ansvar för sina risker premieras 
med en lägre årlig avgift. Verksamheter som inte tar ansvar för sina risker kan 
utöver ordinarie årlig tillsynsavgift faktureras för ytterligare tillsynsinsatser 
genom timavgift. 

Den riskbaserade taxan är inne på sitt fjärde år, vilket innebär att alla 
verksamheter som har klassats, nu har fått minst ett tillsyns besök Kommunen 
ser nu ett behov av att anpassa avgiftsklassningen och tillsynsintervallet för 
hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på verksamheter med 
högre risk. 

Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

fusterandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 
till beslut 

2017-09-21 29 av 30 

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från miljöchef Tina Eriksson daterad 
den 11september2017. 

Kommunfullmäktige beslutar: 
att förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för 
hälsoskyddsverksamheter antages samt att förändringarna ska gälla från 1 
januari 2018. 

att Kommunfullmäktiges beslut§ 254, antaget 2012-11-28, ersätts enligt ovan. 
Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 

Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 

Justerandes si_gnaturer Utdra_gsbestvrkande 

fJu 11( 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-09-11 

Hand läggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2017-000936 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut om anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverk
samheter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för hälsoskyddsverk
samheter antages samt att förändringarna ska gälla från 1 januari 2018. 

2. att Kommunfullmäktiges beslut§ 254, antaget 2012-11-28, ersätts enligt ovan. Övrig 
taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade, 2011-11-16, § 197,om övergång och införsel av riskbaserad 
taxa inom kommunens miljö- och hälsoskyddsområde. Förslag till riskbaserad taxa för tillsyn 
enligt miljöbalken antogs av Kommunfullmäktige 2012-11-28, § 254. Den riskbaserade taxan 
började gälla 2013. 

Tillsynsavgiften för en verksamhet bygger på att varje typ av bransch har en grundldassning, 
en så kallad avgiftsklass. Därefter görs bedömningen om verksamheten utöver det omfattas av 
riskpoäng. En verksamhet kan få upp till sex riskpoäng. Metoden utgår ifrån att ju fler riskpo
äng en verksamhet har desto mer tillsyn bör verksamheten ha och desto större blir avgiften 
eftersom verksamheten utgör en högre risk. En verksamhet med avgiftsklass 5, får 5 timmars 
tillsyn årligen. Till detta kan riskpoäng tillkomma, exempelvis om en skola har en gymnastiksal. 
Ett riskpoäng motsvarar 1 timme. Den totala tillsynstiden uppgår då till 6 timmar årligen. 
Verksamheter med avgiftsldass 1, har en timavgift. Det innebär att verksamheten vid tillsyn 
betalar för den nedlagda handläggningstiden i ärendet. 

Efter varje tillsyns besök görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar sina risker. 
Verksamheter som vid två på varandra följande tillsynsbesök uppvisar att de har en god egen
kontroll och tar ansvar för sina risker premieras med en lägre årlig avgift. Verksamheter som 
inte tar ansvar för sina risker kan utöver ordinarie årlig tillsynsavgift faktureras för ytterligare 
tillsynsinsatser genom timavgift. 

Den riskbaserade taxan är inne på sitt fjärde år, vilket innebär att alla verksamheter som har 
klassats, nu har fått minst ett tillsyns besök. Kommunen ser nu ett behov av att anpassa avgifts
klassningen och tillsynsintervallet för hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på 
verksamheter med högre risk. 

Föreslag på ändringar med motivering 
Tillsynsintervallet har tidigare fördelats på tre år. Ett förslag är att tillsynsintervallet utökas 
upp till fem år beroende på att en del verksamheter har en liten risk. Föreslagettillsynsinter
vall ligger även i linje med vad SKL rekommenderar. Det innebär att alla verksamheter i kom
munen som omfattas av hälsoskyddstillsyn ska ha fått minst ett besök under en femårsperiod. 
Verksamheter med större risk får tätare tillsyn och kan under samma period ha fått fem till 
syns besök. 
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Verksamheter med en fast årlig avgift över två timmar, får ett årligt tillsynsbesök. Verksamhet
er med två timmar får tillsyn vartannat år och verksamheter med timavgift får tillsyn vart 
tredje till vart femte år. 

Nedan presenteras förslagen till förändringar av avgiftsklasser och tillsynsintervall. 

Utbildningsverksamheter och lilmande 
Gymnasieskola med mer än 50 elever har avgiftsklass 5. Gymnasieskola med högst 50 elever, in
ternationell skola, grundskola och förskola har avgiftsklass 4. Tillsynen är årlig. Öppen förskola 
som inte ligger iförslwlelokaler och familjedaghem har avgiftsklass 1 med ett tillsynsintervall 
på vart tredje år. Inga förändringar av avgiftsldass eller tillsynsintervall föreslås för några av 
verksamheterna då det finns ett stort behov av tillsyn och risken är påtaglig då verksamheter
na berör barn som är en känslig grupp. 

Samlingslokaler och liknande 
Folkhögskola utan boende, universitet och högskolor har avgiftsklass 1 med tillsyn vart tredje år. 
Inga förändringar av avgiftsklass och tillsynsintervall föreslås då verksamheterna i regel är 
stora och omfattande. 

Samlingslokal tillhör samma kolumn som folkhögskola utan boende m.fl men föreslås hamna i 
egen kolumn tillsammans med dans/okal som tidigare salmats i beskrivningen. Samlingslokal 
omfattar b.la. väntrum på vårdcentraler och tandläkarpraktiker m.m. Till danslokal räknas ex
empelvis nattldubbar. Avgiftsklassen 1 bibehålls men tillsynsintervallet ändras från tidigare 
vart tredje år till vart femte år då risken för dessa verksamheter är begränsad. 

Fri tidshem och öppen fritidsverksamhet samt fritidsgård och liknande har avgiftsklass 1 med 
tillsyn vart tredje år. Inga ändringar föreslås . 

Skönhetsvård och liknande 
Solarium har avgiftsklass 2 med tillsyn vartannat år. Inga förändringar av avgiftsklass och till
synsintervall föreslås. I Sverige är det ungefär fyra av tio tonåringar och unga vuxna som solar 
solarium. Bland dem är strålskador i form av hudrodnad med smärtande solsveda inte ovan
liga. Några minuters solning i solarium motsvarar en hel dag solning på stranden. Det är därför 
av vikt att rätt solarierör används vilket är en av de kontrollpunkter som kontrolleras genom 
tillsyn. 

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (ej skärande eller stickande verksamhet) samt frisersa
long har avgiftsklass 1 med ett tillsynsinterval/ på vart tredje år. Avgifts/dass 1 bibehålls men 
tillsynsintervallet föreslås utökas till vart fjärde år då risken med denna typ av verksamheter i 
regel är begränsad. 

Vård och hälsa 
Lokaler för vård eller annat omhändetagande mer än 6 boende föreslås ändras från avgiftsldass 
4 till avgiftsldass 3. Årlig tillsyn bibehålls. Lokaler för vård eller annat omhändetagande mindre 
än 6 boende har avgifts/dass 1 med tillsyn vart tredje år. Avgifts/dassen bibehålls men tillsynsin
tervallet föreslås ändras till vart fjärde år. Anledningen till ändringen av avgiftsklass och till
synsintervall beror på att verksamheter av denna typ har dubbeltillsyn. Tillsyn sker både av 
kommunens miljö och hälsoskyddsinspektör samt IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Kommunens tillsynsansvar i vårdlokaler omfattar gemensamhetsutrymmen, väntrum, all
männa toaletter och hygienutrymmen, städutrymmen, tvättstuga eller annat utrymme som 
delas av flera personer. Rum som till exempel vårdrum, behandling- och undersökningsrum 
och operationssal ingår inte, eftersom det krävs specialkunskap i vårdhygien för att inspektera 
dessa typer av rum. Rum som hör till egen bostad och lägenheter ingår inte heller i tillsynen. 
Med hänsyn till det begränsade tillsynsansvaret i lokaler för vård eller annat omhändetagande 
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föreslås ändrad avigiftsldass och tillsynsintervall, dock är äldre en känslig grupp vilket har be
aktats vid föreslagen ändring. 

Fotvård har avgiftsldass 2 med tillsyn vartannat år. Inga förändringar föreslås på avgiftsklass 
och tillsynsintervall då det finns risk för smittspridning så som vårtvirus, svamp, blodsmitta 
och infektion. Merparten av kommunens verksamheter har dock fått en sänkning genom en 
erfarenhets bedömning s.k. premiering då de har en bra och inarbetat egenkontroll samt bedri
ver sin verksamhet på ett säkert sätt. 

Tatuering, piercing eller annan liknande stickande verksamhet som egen verksamhet har avgifts
klass 3 och årlig tillsyn. Inga förändringar föreslås av avgiftsklass och tillsynsintervall då det 
finns en hög risk för infektion samt blodsmitta. 

Massage, kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik, legitimerad akupunktör eller liknande har av
giftsklass 2 med tillsyn vartannat år. Verksamheterna har liksom lokaler för vård och omsorg 
tillsyn av IVO. Kommunens tillsynsansvar omfattar väntrum och allmänna utrymmen bortsett 
från massageverksamheter där kommunen har hela tillsynsansvaret, dock är risken för smitt
spridning liten och tillsyns behovet begränsat. Tillsynsintervallet föreslås därför ändras till vart 
femte år. 

Idrott och liknande 
Idrottsanläggning utomhus med omklådningsrum och wc har idag avgiftsklass 1 med tillsyn vart 
tredje år. Inga ändringar föreslås av avgiftsklass men tillsynsintervallet föreslås ändras till vart 
fjärde år. Idrottsanläggningar inomhus har avgiftsldass 2 med tillsyn vartannat år. Avgiftsklas
sen föreslås ändras till avgiftsklass 1 och tillsynsintervallet utökas till vart tredje år, då risker
na bedöms som begränsade. 

Avgiftsklass för gym eller motsvarande föreslås ändras från avgiftsldass 3 till avgiftsldass 2 och 
tillsynsintervallet från årlig till vartannat år då riskerna för gymverksamhet inte bedöms så 
stora att årlig tillsyn krävs. Dock är belastningen på gym oftast stor och avgiftsklass och till
synsintervall bör därav inte sänkas ytterligare än vad som föreslagits. 

Bassängbad har avgiftsklass 4 och årlig tillsyn. Inga ändringar föreslås då verksamheten med
för en hög risk eftersom det förekommer hantering av stora mängder kemikalier med stor häl
sopåverkan. Badande riskerar även att utsättas för olägenhet om inte badvattenkvaliten kon
trolleras regelbundet och eventuella behov av åtgärdsinsatser sker direkt vid indikation på 
försämrad badvattenkvalitet. 

Strandbad har idag avgiftsldass 2 med tillsynsintervall vartannat år. Vid tillsyn av strandbad 
tillsynas bl.a. avfallshanteringen, toaletter, omklädningsrum samt rutiner för provtagning. Då 
tillsynen är begränsad förslås avgiftsklassningen ändras till avgiftsldass 1 samt tillsynsinterval
let utökas till vart tredje år. Rapportering a badvattenkvaliteten sker dock löpande av Teknik & 

· Service. 

Boende 
Bostäder med mer än 500 lägenheter ner till bostäder med 2 5 lägenheter har avgiftsldasser från 
avgiftsklass 6 till avgiftsklass 3 och årlig tillsyn. Inga ändringar föreslås då verksamheterna är 
stora samt då inomhusldimatet har stor påverkan på vårt välbefinnande. 

Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter,folkhögskola med boende och vandrarhem har 
avgiftsldass 4 med årlig tillsyn. Inga ändringar föreslås då verksamheterna i regel är stora och 
omfattande. 
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Campingar och stuganläggningar har avgiftsklass 3 med årlig tillsyn. Avgiftsldass föreslås änd
ras till avgiftsklass 2 och tillsynsintervallet till vart tredje år. Skälet till föreslagen förändring 
är att tillsyns besök varje år, tre timmar anses vara för mycket i förhållande till verksamheter
nas risker och den begränsade säsongen. 

Bed & Breakfast och mindre pensionat har avgiftsklass 1 med tillsyn vart tredje år. Tillsynsin
tervallet föreslås utökas till vart fjärde år då verksamheterna i regel är verksamma under en 
begränsad del av året och riskerna bedöms vara begränsade. 

Övrigt tillfälligt boende har avgiftsklass 3 och årlig tillsyn. Avgiftsklass föreslås ändras från av
giftsklass 3 till avgifts klass 2 och tillsynsintervallet från årlig till vartannat. Anledningen till 
föreslagen ändring är att verksamheter som inte är så stora som mindre hotell eller begrän
sade i sin omfattning som bed & breakfast ska kunna tilldelas en mer anpassad tillsynstid med 
tillsynintervall i förhållande till verksamhetens omfattning. 

Konsekvenser av beslut 
Föreslagna förändringar kommer innebära att Båstads kommuns tillsyn över hälsoskydds
verksamheterna i ännu högre utsträckning inriktas mot de verksamheter där störst risk före
ligger. Föresagna ändringar av avgiftsklasser och tillsynsintervaller kommer medföra att den 
årliga totala planerade tillsynstiden kommer minska med cirka 45 timmar /år. Det innebär fri
görande av tid. Den frisatta tiden kommer användas till att identifiera och riskklassa verksam
heter inom hälsoskyddsområdet som omfattas av tillsyn men som ännu inte är registrerade. I 
Det kortare perspektivet leder taxeförändringen till något mindre intäkter för tillsyn men ge
nom identifiering och riskklassning av oregistrerade verksamheter som enligt lag omfattas av 
tillsyn förväntas taxeförändringen inte påverka budgeten. 

Samhällsbyggnad, miljö 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Hälsoskyddsverksamheter 
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KS § 247  Dnr KS 000512/2017 - 906 

Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2019-2022 

 
Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-

02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23 ska 
kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt 
plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter 
föremål för en revidering under hösten senast i samband med november 
månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/ 
justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under 
hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan 
exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för 
att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemtjänsttimmar eller 
boendedygn/timmar som ligger till grund för resursfördelningssystem. 
Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband 
med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara 
exempel på anledningar till varför budgetens beslut i juni behöver revideras/ 
justeras senast i november. För att undvika framtagande av ett budget-
dokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats kommer 
det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän efter 
revideringen av budgeten.      

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Johan Lindén, daterad 2017-10-24. 
 Bjärepartiets förslag till revidering av budgetförslag 2018. 

Liberalernas förslag till Budget 2018 och plan 2019-2022. 
Moderaternas förslag till Budget 2018 och plan 2019-2022. 
Socialdemokraternas förslag till Budget 2018 och plan 2019-2022.    

 
Arbetsutskottets 
förslag 1. Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 

skattekrona. 2. Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. Resultaten för 
2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr. 3. Medel för 
löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad 
lönerevision. 4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 
158 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  Med anledning av 
de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 44 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 41 procent.  
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 5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 120 mkr. 6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller 
för betalning under 2018. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för  
20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 8. Anslaget för 
oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att 
täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i 
budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 9. För 
satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag 
till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 10. Målnivån på 
samtliga nämndsmål ändras till ”en av Sveriges 25 bästa kommuner”. 

 
Föredragande Ekonomichef Johan Lindén föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. 

Johan Olsson Swanstein (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
 Ingela Stefansson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 
 Thomas Andersson (L): 1. Bifall till Liberalernas budgetförslag. 2. Nämnds- 

målen för skola samt vård och omsorg ska vara oförändrat.  
 Ingela Stefansson (S) och Johan Olsson Swanstein (M): 

Bifall till Thomas Anderssons (L) förslag, punkt 2.                       
 
Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 
 
Notering Centerpartiet avstår från att delta i beslutet. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på förslagen ovan och finner att 

kommunstyrelsen bifallit Bjärepartiets förslag. Därefter ställs proposition 
på Thomas yrkande om nämndsmålen, varvid ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslagit yrkandet.      

      
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1.  Den kommunala skattesatsen i Båstads kommun fastställs till 20,23 kr per 
skattekrona.  

2. Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. Resultaten för 2019 och 2020 
planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr.  

3.  Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter 
avslutad lönerevision.  

4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt 
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 
158 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har 
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna.  Med anledning 
av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska 
finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade 
självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 
2018 till 44 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 41 
procent.  

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 
under 2018 med totalt 120 mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018.  
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7.  Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens 
räkning uppta kortfristiga lån.  

8.  Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges 
förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och 
som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa 
dessa medel.  

9.  För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto  
ett anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr.  

10. Målnivån på samtliga nämndsmål ändras till ”en av Sveriges 25 bästa 
kommuner”.      

 
Reservation Mot beslutet, till förmån för egna yrkanden, reserverar sig Social-

demokraterna, Liberalerna och Moderaterna.      
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Datum: 2017-10-24     

Handläggare: Johan Lindén     

Dnr: KS000512/2017-906 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 

Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer, kommunrevision, nämnder     
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bjärepartiets förslag till reviderad budget 2018, plan 2019-2022     
 
 

 
Bjärepartiets förslag till reviderad Budget 2018 och  plan 2019-2022 
 
Bakgrund 
 

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 
samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år 
besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet 
om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med no-
vember månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering 
behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp 
och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skattepro-
gnoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hem-
tjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för resursfördelningssystem. 
Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbe-
slutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till 
varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. 

För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter 
att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän 
efter revideringen av budgeten under hösten. 

Aktuellt 
 

Drift 

Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats och en ökad befolkning på 100 
invånare jämfört med 1:a november 2016, dvs 14 664 invånare. 

Avsatta medel i budget 2018 för resterande 3 månaders löneökningar 2017 och 9 månaders 
löneökningar för 2018 uppgår till sammanlagt till 12,3 mkr. Medel för löneökningar har avsatts 
på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.  

SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2018 uppgår till 
1,8 %. I de ekonomiska ramarna ges enligt förslaget inte någon ersättning till verksamheterna 
för inflationens inverkan på kostnaderna.  
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De ekonomiska ramarna (inklusive löneökningar 2017) och anslagsbindningsnivån uppgår 
enligt förslaget till: 

(tkr)  
Kommunfullmäktige -1 609 

skolpeng, barnoms./grundsk. -175 433 
skolpeng, gymnasium -44 371 
hemvårdspeng -50 478 
boendepeng -62 142 

Kommunstyrelsen -146 759 
Myndighetsnämnd -3 232 
Utbildningsnämnd -112 774 
Vård- och omsorgsnämnd -115 943 
Valnämnden -113 
Överförmyndare -1 239 
Kommunrevisionen -849 
Summa -714 942 

 
Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2018 uppgår till 15,4 mkr. Re-
sultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr. Detta motsvarar 
för 2018 ett resultat som uppgår till 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2019 och 
2020 motsvarar resultaten 1,9 % samt 0,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över 
perioden 2018-2020 uppgår resultaten till 1,5 % av skatteintäkterna. 

Investeringar och exploatering 

Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår enligt förslaget till 146 070 tkr för 2018 och 114 495 tkr för 2019 samt 
195 295 tkr för 2020.  
 
Ramarna för investeringar i vatten och avlopp exkl. anslutningsavgifter uppgår enligt förslaget 
till 65 715 tkr för 2018 och 43 635 tkr för 2019 samt 44 410 tkr för 2020. 
 
För exploateringsverksamheten beräknas under 2018 nettoinkomster om sammantaget 
23 200 tkr uppstå. För 2019 nettoinkomster om 23 240 tkr och för 2020 nettoinkomster om 
7 300 tkr.  
 
Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering 
av statlig infrastruktur beräknas under 2018 uppgå till ca 44 procent, under 2019 till 57 pro-
cent och under för 2020 till 30 procent.  

Nyupplåningen under 2018 för att finansiera nya investeringar beräknas uppgå till drygt 
120 mkr. Amortering på befintliga lån beräknas uppgå till ca 22 mkr. 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 

2.  Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr.  
Resultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr. 

3.  Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision. 
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4.  Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infra-
struktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 158 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. 
Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 

Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det 
finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 
procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade 
investeringarna uppgår 2018 till 44 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 41 
procent. 

5.  Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2018 med totalt 
120 mkr. 

6.  Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande 
belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018. 

7.  Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kort-
fristiga lån. 

8.  Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka 
kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart kom-
munfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel. 

9.  För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag till kom-
munstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr. 

10.  Målnivån på samtliga nämndsmål ändras till ”en av Sveriges 25 bästa kommuner”. 

 
 
Båstad 2017-10-24 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Bjärepartiets förslag på budget för 2018 och budgetförutsättningar 2018-2022. 

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar i framtiden. Låneskulden ökar kraftigt 
enligt plan 2018-2022 på ett sätt som gör oss bekymrade inför framtiden. Enligt vår budget 
behöver 621 milj. investeras inom det skattefinansierade området under perioden 2018-2022 
och inom det avgiftsfinansierade området drygt 134 milj. kr inklusive anslutningsavgifter åren 
2018-2020. Samtidigt väntas nyexploatering av nya områden inbringa en nettoinkomst på 
nästan 62 mkr under kommande fem-års period. 
Sammantaget skulle detta, med anledning av nya lånebehov, leda till en ökad skuld med ca 
300 milj. kr under åren 2018-2020 vilket skulle innebära en total låneskuld enligt prognos på 
drygt 700 milj. kr i slutet av 2020. Vi måste få låneskulden att plana ut annars står kommunen 
inför allvarliga ekonomiska bekymmer framöver som kan äventyra välfärden. Vi kan inte 
förvänta oss nuvarande låga räntor i framtiden. Räntebördan framöver oroar. 

På investeringssidan har vi mer än dubbelt så stor investeringsbudget mot vad vår 
kommunstorlek långsiktigt klarar av. Detta orsakat av år av eftersatt fastighetsunderhåll och 
uppskjutna investeringar på va-området. Drygt 80 milj. är att hänföra till fastighetsunderhåll 
och ersättning av skadade byggnader i investeringsbudgeten för 2018. 

Driftsbudgeten ger inget stön-e utrymme för volymökningar då skatteintäkter ökar med ca 30 
milj. Beräknade löneökningar, ökning av pensioner och ökade avskrivningskostnader på 18,3 
milj kr. 

Vi står inför en osäker framtid med stora utmaningar för integration orsakat av 
flyktingströmmarna 2015 och de stora investeringar vi har framför oss. Därför lägger 
Bjärepartiet en stram ansvarsfull budget som innebär vissa besparingar i förvaltningarna men 
som också innehåller ett bibehållande och en fortsättning på de satsningar som gjordes inom 
äldreomsorgen inför 2016 som tidigare under en följd av år varit kraftigt underfinansierad. 

Vi ser ett resultat av vår strävan att minska extern förhyrning av lokaler. För att effektivisera 
verksamheten och få bättre kontroll tillsatte vi en lokalstrateg 2016. Vi gör i år en utredning 
och översyn kring nuvarande förvaltningsavtal med Båstadhem för att skapa en framtida 
optimalt effektiv fastighetsorganisation 

Med anledning av den ovissa framtiden har vi en demografi pott på 1 milj för att möta 
volymförändringar av barn. Vi har också 2,6 milj. för kommunstyrelsen förfogande samt ett 
resultat på 15,4 milj. eller 2%. 

Investeringar inför framtiden 

Satsningar på Gång -cykelvägar sker med 10 milj. åren 2018-2020 varav 7 milj gäller gamla 
järnvägsbanken. 2017 byggs första sträckan mellan Dala och Grevie. 
För cykelleder med statlig medfinansiering till kommer 11 milj. för åren 2018-2022 . 
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Med hänsyn till det alltmer extrema vädret och de skador som skett i samband med stormar de 
senaste tio åren vill vi satsa 8 milj på klimatsäkring, utredning och åtgärder under åren 2018-
2022. 

Genom lång tid av eftersatt fastighetsunderhåll står vi inför stora investeringar inom området 
för att få upp vårt fastighetsbestånd i ett hyfsat skick. Båstadshem bedömer att det erfordras 
drygt 100 miljoner för att få fastighetsbeståndet i ett önskat skick eller normaltillstånd. 
350 miljoner (med viss osäkerhet) beräknas behöva investeras i ny- och ombyggnad av 
skolor och förskolor under 2018-2022 
Av de 350 milj. är avsatt 69 milj. för 2018 .. 
Grevie skola ligger med i investeringsbudgeten för år 2020 med 50 milj. 
För löpande reinvestering i fastigheterna finns 6 milj. i investeringsbudgeten under de 

kommande åren. 

För de avgiftsfinansierade investeringarna har landsbygdsinvesteringar (vatten- och avlopp) 
setts över. Framtida utbyggnader till Mäsinge, Karstorp, Böckerskogen och Axeltorp 
genomföres ej. Dessa utbyggnader var kraftigt underfinansierade och vår målsättning att 
försöka hålla nere framtida avgiftsökningar på VA-taxan har i detta fall lyckats då vi 
övertygat länsstyrelsen att de inte är nödvändiga. 

Beträffande vatten och avlopp gäller samma som inom fastighetsområdet att många år av 
eftersatt underhåll och uppskjutna investeringar nu kommit ifatt oss. Enligt budgetförslaget 
planeras investeringar inom området på ca. 126 milj. under åren 2018 -2020. För 2018 
planeras investeringar för 51 milj. brutto. Av de 51 miljonerna härrör sig 27 milj. för 
reningsverk och överföringsledning till Laholm. 

Bjärepaiiiets förslag går ut på att minska investeringsvolymen med utbyggnad av va -nätet på 
landsbygd till förmån för de absolut nödvändiga satsningarna med mer kapacitet på renvatten 
(2020 och framåt) och avloppsledning till Laholm och utbyggnad av Ängstorps reningsverk 
tillsammans med Laholms kommun. 
Vi fortsätter kommunens tidigare satsning på nya bostadsområden som Heden i Hemmeslöv, 
nya stationsområdet i Båstad, Östra Karup, Grevie, V Karup och Förslöv. 

För investeringar i nya exploateringsområden beräknas 13,6 milj. för Förslöv 2:4 och 
stationstorg i Båstad 3,5 milj. under 2018. 

För strategiska markköp 2018-2021avsätts34 milj. 

Investeringar i nya exploateringsområden beräknas åren 2018-2022 uppgå till ca 54 milj men 
beräknas mer än väl att täckas av exploateringsintäkter på ca 62 milj. för tomtförsäljningar. 

Driftsbudget 2018 

Forts att bra anhörigverksamhet och verksamhet för socialt innehåll garanteras med att 
vi ökar anslagen från 870 tkr till 1200 tkr för ändamålet. Oförändrad demografi.pott mot 2017 
med 1000 tkr och för kommunstyrelsens förfogande 2600 tkr. 
Vi satsar på brottsförebyggande verksamhet med utredning och försök att starta någon form 
av bevakning, laim och ronderingsverksamhet med 200 tkr. 
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Vi förstärker inköpsorganisationen då vi bedömer att det finns stora vinster att uppnå med 
konekt upphandling och att hela tiden konkmTensutsätta leverantörer. 600 tkr anslås till en ny 
tjänst. 
Vård-och omsorg får en utökad ram på nästan 8,5 milj. för olika verksamheter med mål att få 
budgeten i balans. 
Gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknad får en utökning med 1,4 milj. 
Grundskolan utökning med 5 milj. (volymförändringar) 

Båstad 8 november 2017. 

'!;(artiet 
Bo Wendt 
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Beslut KF 2017-06-21 § 130
Bjärepartiets förslag till revidering av budget 2018

Senast uppdaterad: 2017-10-24
Budgetförutsättningar (2018-2022)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Befolkning (nov året innan) 14 401 14 564 14 664 14 664 14 664 14 664 14 664
Befolkningsförändiring jmf föregående år -51 163 100 0 0 0 0

Löneökningar % enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 17:47) 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,2 2,8 2,4 2,4 2,8 3,4 3,4

KPI %, enligt SKL (SKL 17:47) 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 2,0
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 17:24) 38,46 38,33 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20

Internränta %, enligt SKL (SKL 17:05) 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 17:05) 2,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 17:47 september
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2017-06-21 §130

(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022
Borttag "Borttag tjänst chefssekreterare/omfördelning arbetsuppgifter " -400 -400 -400 -400 -400

600 600 600 600 600
200 200 200 200 200
150 150 150 150 150
150 150 150 150 150
300 300 300 300 300

-750 -750 -750 -750 -750
Besparing skolpeng barnomsorg/grundskola 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Besparing gymnasieskola (peng) 600 600 600 600 600
Minskat Besparingsuppdrag till 0,5 mkr VoO Ram -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Ränteeffekt, avrundningar mm på ovanstående 128 136 223 315 360

1 978 1 986 2 073 2 165 2 210Summa resultatpåverkande förändringar/justeringar jmf underlag 2017-10-17:

Ändringar i Bjärepartiets förslag jmf med underlag från förvaltningen 2017-10-17:

Minskad effekt trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter)

Generell besparing Samhällsbyggnad / Myndighetsnämnd

Generell besparing KLK
Generell besparing T&S

Generell besparing Samhällsbyggnad / Kommunstyrelse
Generell besparing Bildning och arbete / Kommunstyrelse

Dnr: KS 000512/2017-906
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Beslut KF 2017-06-21 § 130 
Bjärepartiets förslag till revidering av budget 2018 

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Investeringar	2018‐2022
Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
1001 Möbler	och	teknisk	utrustning 91 70 70 70 70 70

Läsplattor	politik 360
1002 Kundcenter 382
1003 E‐arkiv 0 0 0 0 0 0
1700 Inventarier	(VoO) 400 400 3000 400 400 400
1601 Inventarier,	arbetsmiljö	barnomsorg 100 100 175 170 170 170
1611 Inventarier,	arbetsmiljö	grundskola 300 300 530 530 530 530

Inventarier	ny	förskola	Förslöv	(nya	Skogsbyn) 600
1618 Lärararbetsplatser 300 300 630 610 610 610
1629 Inventarier	vuxenutbildning 50 50 50 50 50
1636 Individ	och	familj,	barn/vuxna	möbler 50 50 50 75 75
1640 Inventarier	arbetsmarknad 100 50 100 100 100

Inventarier/möbler	gymnasieskolan 75 50
1012 Läsplattor	och	mjukvara	till	ungdomsråd 30
1014 Arkiv 139 100 100 100 100 100
1004 Webb/E‐tjänster 348 200 200 100 200 300
1051 Serverplattform 200 400 400 500 400 600
1052 IP‐Telefoni 50 300 50 50 50 200
1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad	av	nät	 200 200 400 400 400 400
1054 Pc 900 900 900 900 900 1	000
1058 Pc	programvaror 200 300 300 300 200 300
1059 Automatisering	av	användarkonton	och	processer 100 100 100 100 100 100
1060 Verksamhetsstödssystem	 100 50 50 100
1061 Singel	sign	on	(SSO) 50 50 50 50 50 50
1062 It‐säkerhet	 200 400 200 300
1063 Backup	lösning/Hög	tillgänglighetslösning 300 400 100
1065 Automatisering	av	mobila	enheter 150 150
1066 E‐handel 100
1068 Uppgradering	av	operativsystem 100
1069 Uppgradering	av	office	programvaran 1000

SUMMA	KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4	615 5	080 7	955 4	505 5	955 5	380

TEKNIK	&	SERVICE
Skattefinansierad	verksamhet

Räddningstjänst
1406 Räddningsfordon 950 500
1408 Skyddsutrustning 50 100 100 100 100 100
1412 Räddningsutrustning 200 200 200 200 200 200
1414 Personlarm 176

Måltid
1920 Ram	Måltid 400 400 500 500 500

Gata
3000 Ram	Gata	 500 500 500 500 500 500
3008 Trafiksäkerhetsprogram	inkl	statsbidragsberättigade	åtgärder 500 500 500 500 500 500
3009 Trygghetsåtgärder	gångtunnel	Lyckantorget 0 0
3310 GC‐vägar 1	500 1	500 1500 1500 1500
3314 GC‐väg	Järnvägsbanken	 4	000 3	000 4	000
3904 Utbyte	armaturer	gatubelysning,	energibesparing 500 1	000 1	000 1000 1000 500
3905 Mätbar	gatubelysning 400 500 500 500 500
3030 Reinvestering	asfaltsbeläggning 3	000 3	000 3	000 3	000 3	000 2	000
5311 Toppbeläggning	väg	Torekov	98:50 650
5327 Väg,	GC‐Väg	och	Parkering,	Trollbäcken 1	000

Gata	(medfinansiering	statlig	infrastruktursatsning)
3003 Kattegattsleden 500 2	500
3917 Köpmansgatan	upprustning 2	000 2	000
3312 GC‐väg	Förslöv‐Fogdarp 6	000
3313 GC‐väg	Västra	Karup‐Grevie 4	500

Summa	Gata	(medfin.	statlig	infras.satsning) 6	500 4	500 2	000 0 0 4	500

Park
4900 Ram	Park/lekplats/strand 600 500 800 800 800 800
4911 Dahlmanska	Tomten 600
4907 Brunnsparken	 200 200
4941 Lejontrappan 100 100
4942 Ludvig	Nobels	park 750
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Beslut KF 2017-06-21 § 130 
Bjärepartiets förslag till revidering av budget 2018 

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4943 Sankta	Toras	park 200
4944 Temalekplatser 2000 2000 2000 0
4913 Renovering	offentliga	toalettbyggnader 300 200 500 500
4915 Klimatsäkring	utredning/åtgärder 1	500 2	000 2	000 2000 1000 1000
4918 Tillgänglighetsanpassning	Båstad	torg 588
4920 Ombyggnad	väg	och	parkeringsytor	hamnområdet	i	Båstad 4000
4922 Upprustning	lekplatser 327

Fritid
1460 Ram	fritidsanläggningar 500 500 500 500 500 500
1478 Ombyggnad	lekpool	Malenbadet 400
1492 Allvädersanläggning	Örebäcksvallen 15	906
1496 Tillbyggnad	brygga	Torekov 100 400
1493 Omklädningsrum	Malenbadet 50 100

Toaletter	Skåneleden 0

Hamn
1950 Ram	hamnverksamhet	(Torekov) 1	199 500 1000 1000 1000

Övrigt
1461 Utbyte	fordon 2	500 450 1	800 500 500 500

Fastighet
1403 Kameraövervakning 68
1413 Passagesystem/skyddsåtgärder	 262 700 750
7000 Ram	Fastighetsservice	 1	000 1	000 1	000 1000 1000 1000
7009 Energieffektivisering,	ventilation	samt	arbetsmiljö	1 7	000 3	000 6	000
7014 Datanät,	kablage,	övervakning 300 300 300 300 300 300
7016 Carport	brandstationen	i	Båstad 0
7018 Förskola	Skogsbyn 20	891 17	250
7019 Ombyggnation	Förslövs	skola	F‐6 2	000 40	000 23	000
7020 Oförutsett	(ombyggnation	Bjäredalen) 4	300
7024 Ny	avdelning	Klockarebyns	förskola,	Västra	Karup 2	000 8	000
7021 Ombyggnation	Västra	Karups	skola 1	000 10	000 17	000
7022 Ny	F‐6	skola	Båstad	(Laholmssamarbete?) 3	700 92	500 88	800

Ny	F‐6	skola	Grevie 50	000
7030 Reinvestering	fastighetsbestånd 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000 6	000
7080 Utemiljö	och	lekredskap 600 600 600 600 600 600

T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet) 80	617 96	500 85	750 170	250 111	000 17	000
T&S	Summa	(Skattefinansierad	verksamhet)	Medfin. 6	500 4	500 2	000 0 0 4	500

TEKNIK	&	SERVICE
Taxefinansierad	verksamhet

Reinvesteringar
6000 Ram 1	050 1	000 1	500 1	500

Ram	samordning	 100 1	300 2	500
6958 Vattenledning	Annas	väg 150
6047 Projektering 0 400 400 400
6995 Serviser 900 900 900 1	000
6954 Hagalundsgatan/	Hagagatan 2	300 3	500
6970 Avstängningsventiler 500 510 960 960
6015 Brandposter 100 140 350 490

Ekorrvägen 100 100 3	400
6952 Bjärevägen 1	350 2	000

Heimers	gata 2	500
Karstorpsvägen 500 5	000
Fjärdingsmanvägen 150 2	200

6079 Relining	spillvatten	Båstad 300 600 1	000
6953 Slammarpsvägen 1	500

Slättarödsvägen	etapp	1 500 4	200
Slättarödsvägen	etapp	2 500 4	000

6994 Avloppsrening 5	605 5	250 2	800 4080
6993 Dricksvattenproduktion 970 725 825 480

1 	2018:	Arbeten	utförs	på	Brandstationen	Båstad	samt	Brandstationen	i	Förslöv
		2019	Arbeten	utförs	på	Malens	förskola	samt	Äppelbyn,	Päronbyn	och	Vitsippan
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Landsbygdsinvesteringar
6008 Ängalag,	vatten+spillvatten 300 9	200
6027 Lyavägen,	vatten+spillvatten 90 2	200 100
6033 Förslöv/Vadebäck,	vatten+spillvatten 6	200 100

Margeretetorpsvägen	 600 4000

Nyinvesteringar
6004 Ängstorp,	nytt	reningsverk 28	000 17	000
6006 Ledning	till	Ängstorp 12	500 10	000
6007 Driftövervakning	Dricksvattenproduktion	10770 200 200 200
6058 Nytt	tillstånd	Torekovs	RV 300 50 100
6009 Serviser,	V	S	D 800 800 800 1000
6012 Mätning	V	S	D 250 200 200 200
6015 Skalskydd 500 200 200 200
6014 Åtgärder	enl.	saneringsplan 1	100 2	000 3	000 3000
6041 Säkerhetsbarriär	(UV‐ljus) 300 300

Åtgärder	enl	dagvattenplan 1	000 2000
6020 Ny	vattenledning	Hallandsvägen 500 0 8	800 300
6209 Reservkraft	Eskilstorp	VV 250

Reservkraft	mobil,	generell 250
Samlingskammare,	Eskilstorp	VV 3	000
Vattentankstationer 700

6034 Åtgärder	för	stigande	havsnivå	pstn	Båstad 0 1	000 500
Åtgärder	för	stigande	havsnivå	Torekov	RV 2	000

6214 Skottorp,	nytt	vattenverk 4	000 0 4	000

Exploatering	VA
5004 Heden	exploatering 1	642
5010 Förslöv	2:4	exploatering 500 12	500 0 0 500 13	000
5011 Grevie	skoltomt 1	000
5028 Ledningsrätt	Håle	3:4 500
5021 Exploatering	Åstad	Bas	Va	inv 2	000

Exploatering	Grevie	Böske	Va 3	000
5027 Exploatering	Trollbäcken	VA 1	000

Dagvattenåtgärder	Förslöv 2	000
T&S	Summa	(Taxefinansierad	verksamhet) 79	517 65	715 43	635 44	410 500 13	000
(NSVA	har	ingen	plan	för	investeringar	för	åren	2019‐2020)

Anslutningsavgifter
5204 Anslutningsavgifter	Förslöv/Vadebäck ‐2	388
5205 Anslutningsavgifter	Ängalag ‐2	388
5207 Anslutningsavgifter	Lyavägen ‐955,2
5211 Anslutningsavgifter	Östra	Karup ‐997 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐597
5213 Anslutningsavgifter	Heden/Hemmeslöv 0 ‐7	164 ‐3	463
5214 Anslutningsavgifter	Förslöv	verks.omr ‐2	500
5216 Anslutningsavgifter	Åstad	v‐omr	1 ‐500 ‐500
5217 Anslutningsavgifter	Trollbäcken ‐2	000 ‐1	500

Anslutningsavgifter	Margretetorpsvägen ‐1	242
Anslutningsavgifter	Förslöv	2:4 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194 ‐1	194

5202 Övriga	anslutningsavgifter ‐4	000 ‐1	500 ‐1	500
Summa	Anslutningsavgifter ‐9	997 ‐15	201 ‐9	739 ‐2	388 ‐3	630 ‐1	791

-198-



Beslut KF 2017-06-21 § 130 
Bjärepartiets förslag till revidering av budget 2018 

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TEKNIK	&	SERVICE
Exploateringsområden	(Ej	VA)

8005 Östra	Karup	6:7	(Etapp	1)
Skattefinansierade	investeringar	inom	Östra	Karup‐projekt

5301 Gator	(ägs	av	kommunen) 1	000
5401 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 200

Summa	skattefin.	investeringar	"Östra	Karup" 200 0 0 1	000 0 0
Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup"

8005 Tomtförsäljning ‐2	310 ‐4	800 ‐3	300 ‐3	300
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Östra	Karup" ‐2	310 ‐4	800 ‐3	300 ‐3	300 0 0

8026 Grevie	"Skoltomt"
Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt"

8026 Rivnings‐	och	planutgifter 3	100
8026 Tomtförsäljning ‐1	750

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Grevie	Skoltomt" 3	100 ‐1	750 0 0 0 0

8015 Heden,	Hemmeslöv	10:10
Skattefinansierade	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv

5307 Vägar 10	000 1000
5507 Belysning
5407 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 4	463
5437 Lekplats 1	000

Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Heden,	Hemmeslöv 15	463 0 0 1	000 0 0
8015 Övriga	exploateringsutgifter 500 200 200
8015 Tomtförsäljning ‐10	800 ‐16	800 ‐16	240

Summa	Övrig	exploateringsverksamhet	"Heden,	Hemmeslöv" ‐10	300 ‐16	600 ‐16	040 0 0 0

8010 Förslöv	2:4
Skattefinansierade	investeringar	inom	Förslöv	2:4

5310 Vägar 500 8	000 700
Belysning 1	600

5410 Grönområden/park	(ägs	av	kommunen) 2	000
Lekplats	i	Förslöv 2	000
Summa	Skattefin.	investeringar	inom	Förslöv	2:4 500 13	600 0 0 0 700
Övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4

8010 Diverse	exploateringsutgifter 450 100
8010 Tomtförsäljning ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000

Summa	övrig	exploateringsverksamhet	Förslöv	2:4 0 450 ‐3	900 ‐4	000 ‐4	000 ‐4	000

8151 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriområde)
Skattefinansierade	investeringar	Vistorp	industriområde

5306 Vägar 500
5309 Vägar	(investeringsbidrag) ‐3	300

Summa	Skattefin.	Investeringar	Vistorp	industriområde ‐2	800 0 0 0 0 0
8151 Intäkter ‐2	550

8001 Området	kring	Båstads	nya	station
Skattefinansierade	investeringar

3105 Mellanvägen/Karupsvägen 1	000
5405 Stationstorget	(del	2)	andra	sidan	inre	kustvägen 300 3	500

Summa	skattefin.	Investeringar 1	300 3	500 0 0 0 0

Medfinansieringar	statlig	infrastruktur
3119 Bullerskydd	järnväg	(Trafikverket	äger) 2	000

Summa	Medfin.	statlig	infrastr. 0 2	000 0 0 0 0

Övrig	exploateringsverksamhet
Oförutsett	projektet	helhet 2	000
Summa	Övrig	exploateringsverksamhet 2	000 0 0 0 0 0

8960 Intäkter	tomtförsäljning ‐1	000 ‐500

8100 Strategiska	markinköp	(markförsörjning)
8102 Övriga	markinköp 2	000 10	000 10	000 10	000 4	000

8099 Ospec	exploateringar
8099 Kostnader	 3	000
8099 Intäkter ‐2	500

T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Skattefin. 16	663 27	100 10	000 12	000 4	000 700
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Medfin. 0 2	000 0 0 0 0
T&S	Summa	(Exploateringsområden	ej	VA)	Övr.	Expl. ‐10	560 ‐23	200 ‐23	240 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000
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Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Kod Tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SAMHÄLLSBYGGNAD
1410 Uppgradering	verksamhetssystem	miljö 80 350
1411 Mätinstrument	miljö 20
1422 Kartstöd	i	samband	med	ny	ÖP 57
1427 Kvalitéetssäkring	av	befintlig	kartdatabas 50
1428 Digital	bygglovhantering	‐	(Uppgrad.	av	ByggR/	Mittbygge) 0 50 50 50 50
1438 Mätutrustning	(ny	totalstation) 400
1438 Mätinstrument	(ny	GPS) 150

SUMMA	SAMHÄLLSBYGGNAD 207 550 50 50 450 0

BARN	&	SKOLA
1600 Instrument	Kulturskola 50 100 100 100 100 100
1602 Pedagogisk	utrustning,	barnomsorg 200 300 300 300 300 300
1606 IKT‐plan 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800 1	800
1607 Pedagogisk	utrustning,	grundskola 400 600 1	000 1	000 1	000 1	000
1610 Stöd	och	utveckling 50 50 50 50 50 50
1612 Datorer	förskola,	grundskola,	personal 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500
1621 Barn	och	elever	i	behov	av	särskilt	stöd 250 250 250 250 250 250
1624 Kursplanerelaterade,	8	grundskolor 200 500 500 200 200 200

Skolbussar 1	700 1	700 1	700 1	700 1	700
SUMMA	BARN	&	SKOLA 4	450 6	800 7	200 6	900 6	900 6	900

BILDNING	OCH	ARBETE
1609 Individ	och	familj,	kundmottagning 100 50
1619 IT‐utrustning	vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100
1635 Socialstyrelsens	metod	system	ASI	(köp	av	licens) 50

IT	System	IOF 50 50 50 50 50
1641 Datorer	bibliotek 78 50 50 50 50 50
1642 Hyllsystem	och	inventarier	Bibliotek 100 100 100 100 50 50
1692 IT‐utrustning	gymnasieskola 0 50 50 50 50 50
1693 Bio	Scala 250 50 0 50 0 50

Galleriet	Kunskapscentrum 50
1695 Konstnärlig	utsmyckning	offentliga	rum	(1%) 200 200 200 200
1696 IT‐utrustning/teknink	AME 50 100 100 100 100 100

Accesspunkter	gymnasieskolan 100 100 0
Fritidsgårdar	IT 50 50 50
SUMMA	BILDNING	&	ARBETE 878 600 700 850 600 650

VÅRD	&	OMSORG
1702 Nyckelfri	hemvård	med	integrerad	tidshantering	och	personalplaner 963 0 0 0 0 0
1704 Trygghetstelefoner 878 100 100 350 350 350
1707 Elcyklar 100 100 100 0 0 0
1713 Arbetstekniska	hjälpmedel 90 90 90 90 90 90
1718 Verksamhetssystem 0 2	000 0 0 0 0
1719 E‐Hälsa 0 650 550 300 300 300

SUMMA	VÅRD	&	OMSORG 2	031 2	940 840 740 740 740

TOTALT	(inkl.	exploatering) 184	918 188	585 134	890 232	405 126	145 44	870
varav:
Skattefinansierad	investering 109	461 139	570 112	495 195	295 129	645 31	370
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6	500 6	500 2	000 0 0 4	500
Avgiftsfinansierad	investering	(brutto,	exkl	anslut.avg.) 79	517 65	715 43	635 44	410 500 13	000
Exploatering ‐10	560 ‐23	200 ‐23	240 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000

Summa	Anslutningsavgifter ‐9	997 ‐15	201 ‐9	739 ‐2	388 ‐3	630 ‐1	791
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl.	anslut.avg.) 69	520 50	514 33	896 42	022 ‐3	130 11	209
Summa	Exploateringsintäkter ‐19	160 ‐23	850 ‐23	540 ‐7	300 ‐4	000 ‐4	000
Summa	utgifter	relaterade	till	"Åstad"‐projektet 3	800 4	500 0 0 0 0
Summa	Inventarier 1	566 2	070 4	705 2	105 2	055 1	830
	‐	varav	inventarier	5	år 916 870 1	455 1	430 1	430 1	380
	‐	varav	inventarier	10	år 650 1	200 3	250 675 625 450
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Avskrivningskostnader

Tkr 2018 2019 2020 2021 2022
Kommunledningskontoret 4 318,5 4 325,9 4 893,4 4 817,2 4 545,2
Exploatering 668,7 908,8 934,0 959,1 966,1
Medfinansiering st. infrastr. 3 102,6 3 102,6 3 102,6 3 102,6 3 102,6
Teknik och service 30 817 31 695 34 331 37 213 36 185
Samhällsbyggnad 362 277 249 261 240
Samhällsskydd 422 325 228 177 114
Barn och skola 6 109 5 920 6 569 6 153 5 461
Bildning och arbete 1 083 944 950 855 656
Vård och omsorg 2 112 2 358 2 223 1 786 1 199
VA-verksamhet 12 138 13 545 14 667 15 111 15 224
Summa 61 133 63 401 68 148 70 435 67 693
Summa exkl. VA 48 994 49 856 53 481 55 324 52 469

0,0000 -1,0000 0,0000 -1,0000 0,0000
Årlig förändring totalt 7 647 2 269 4 747 2 287 -2 743
 - varav skattefin + medfin 3 453 862 3 625 1 844 -2 856
 - varav VA 2 924 1 270 1 407 1 122 444

Info:
Avskrivningskostnader från samtliga nya investeringar belastar det år de genomförs med halvårseffekt.
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Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån

Mkr Ingående Nya lån Amortering Utgående
Bokslut 2010 113 0 -4 108
Bokslut 2011 108 55 -4 160
Bokslut 2012 160 75 -7 228
Bokslut 2013 228 20 -10 238
Bokslut 2014 238 0 -10 227
Bokslut 2015 227 30 -11 247
Bokslut 2016 247 105 -14 338
Budget 2017 338 86 -17 407
Budget 2018 417 118 -22 513
Plan 2019 513 72 -25 560
Plan 2020 560 188 -31 717

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån

Mkr
År Totalt

Bokslut 2010 38 0 70 0 108
Bokslut 2011 92 0 67 0 160
Bokslut 2012 138 0 89 0 228
Bokslut 2013 152 2 83 0 238
Bokslut 2014 146 2 79 0 227
Bokslut 2015 162 0 51 34 247
Bokslut 2016 210 0 86 42 338
Budget 2017 221 0 155 41 417
Budget 2018 248 0 220 45 513

Plan 2019 257 0 259 44 560
Plan 2020 271 0 405 41 717
Plan 2021 239 0 496 38 772
Plan 2022 222 0 485 39 746
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Räntekostnader långfristiga lån

Budget Prognos
rörlig ränta

Räntesats rörliga lån 2017: 0,7% 0,30%
Räntesats rörliga lån 2018: 0,7% 0,43%
Räntesats rörliga lån 2019: 1,0% 0,80%
Räntesats rörliga lån 2020: 1,4% 1,33%
Räntesats rörliga lån 2021: 2,3% 2,20%
Räntesats rörliga lån 2022: 2,5% 2,40%

Tkr
Total 

räntekostn.
varav 

Gamla lån
varav 

Nya lån
Räntekostnader 2016 2 995 2 995 0
Räntekostnader 2017 3 422 3 023 399
Räntekostnader 2018 3 584 2 448 1 136
Räntekostnader 2019 5 297 2 864 2 433
Räntekostnader 2020 8 961 3 600 5 360
Räntekostnader 2021 16 238 5 200 11 038
Räntekostnader 2022 19 550 6 792 12 758

Riksbankens prognos för reporäntan, 7 september 2017
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2017 14 900

Finansiering (förändringar) 2018
Avsatt för demografi 0
Avskrivningar/upplösningar -2 108
Räntekostnader -220
Pensioner -3 882
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 23 953
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 563
Fastighetsavgift 6 423
Fördelade kapitalkostnader 231
Till KF & KS förfogande -400
Avsättning till ny fastighetsorganisation, avslut förvaltningsavtal -1 000
Övrigt 813
Summa finansiering 22 247

Verksamheter (förändringar) 2018
Ökade kostnader för medlemsavgifter till kommunförbund, SKL, Färdtjänst 
(Region Skåne) osv.

-100 Klk, ekonomi

Ny ersättningsmodell från 2018 för Färdtjänst 2 000 Klk, ekonomi
Borttag Utveckling av byaföreningar, KF 2016-06-22 300 Klk, kommunledning
Brottsförebyggande arbete (Organisation av bevaknings, larm och -200 Klk, kommunledning
Upphandlartjänst -600 Klk, kommunledning
Generell besparing 600 Klk, kommunchef
Förändrat chefsutvecklingsprogram, upphörande av CUB 400 KLK/HR
Ökade kostnader drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 750 T&S
Minskade el-kostnader pga investeringar 2017 i energieffektivare belysning 40 T&S
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -100 T&S
Borttag Utsmyckningsbidrag till vägföreningar, KF 2016-06-22 200 T&S
Besparing måltidsverksamhet i och med Åsliden drivs i egen regi 300 T&S Måltidsservice
Besparing 300 tkr på 2016 års tillskott om 700 tkr för nya stationsområden 300 T&S
Generell besparing 200 T&S
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) -500 T&S Fastighet
Lägre städkostnader 2018 411 T&S/Verksamhetern
Generell besparing 150 SB myndighetsnäm
Generell besparing 150 SB kommunstyrelse
Skolpeng, grundskola (Volymförändring) -6 998 B&S Skolpeng
Besparing skolpeng barnomsorg/grundskola 2 000 B&S Skolpeng
Avskaffande vårdnadsbidrag 220 B&A/UN
Finsamförbund tillsammans med Ängelholm och Örkelljunga -300 B&A/KS
Vuxenutbildning. Rätt att läsa in allmän- och särskild behörighet till högskoles -400 B&A/KS
Generell besparing 300 B&A/KS
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 625 B&A Gymnasiepeng
Besparing gymnasieskola (peng) 600 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2018 1 000 V&O
Ombyggnation av parkering på Skogsliden, utökad hyra i 10 år -141 V&O
Tillskott för Socialt innehåll och anhörigstöd from 2018 -330 V&O
Myllefallets drift av gruppbostad ca. 3 mkr. (Hyra redan medtaget) -3 000 V&O
Ökat behov av fler platser inom LSS -1 140 V&O
Ökade antal vård- och omsorgstagare inom psykiatri -825 V&O
Utökad Ssk-bemanning bla för korttiden på Skogsliden 75% tjänst -422 V&O
Drift Åsliden i egen regi -1 500 V&O
Besparingsuppdrag 0,5 mkr VoO Ram 500 V&O
Nettotillskott Genomlysning VoO -99 V&O
Hemvårdspeng 580 V&O Hemvårdspen
Nettotillskott Genomlysning VoO -3 257 V&O Hemvårdspen
Kompensation PO-pålägg hemvårdspeng -308 V&O Hemvårdspen
Ökade omsorgsintäkter 300 V&O Hemvårdspen
Minskade budgeterade hemvårdstimmar ca -11 000 tim 3 950 V&O Hemvårdspen
Boendepeng -1 921 V&O Boendepeng
Nettotillskott Genomlysning VoO -892 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -9 447

Inflationskompensation 2018 0

Löneökningar 2018, 9 mån
Löneökningar 2017, 3 mån -3 300
Löneökningar 2018, 9 mån -9 000
Summa löneökningar -12 300

Budgeterat resultat 2018 15 400
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2018 15 400

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -2 269
Räntekostnader -1 704
Pensioner 353
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 22 683
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 991
Fastighetsavgift 2 000
Fördelade kapitalkostnader 1 770
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 614
Summa finansiering 21 456

Verksamheter (förändringar) 2019
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -200 T&S
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 500 T&S Fastighet
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Utökat bidrag till vägföreninger (vägar med enskilt huvudmannaskap) -1 500 T&S
Tillsynsprojekt för handläggning oavslutade tillsynsärenden, (proj. 6 mån) -300 Sam.bygg/Miljö
Minskad kosntad hyra nedläggning Sandlyckeskolan 800 B&S Ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 3 255 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 113 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram
Nattpatrull -960 V&O ram
Hemvårdspeng 0 V&O Hemvårdspen
Boendepeng 0 V&O Boendepeng
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -9 656

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019
Löneökningar 2018 3 mån -3 000
Löneökningar 2019 9 mån -9 300
Summa löneökningar -12 300

Budgeterat resultat 2019 14 900
Budgeterat resultat 2019 14 900

Finansiering (förändringar) 2020
Avskrivningar -4 746
Räntekostnader -3 669
Pensioner -3 967
Skatteintäkter inkl. generella bidrag 24 516
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 000
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 798
Fördelade kapitalkostnader 1 366
Summa finansiering 14 298

Verksamheter (förändringar) 2020
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -180 T&S
Borttag Projekt för upprättande av skyltprogram med tillhörande tillsyn, 300 Sam.bygg/Miljö
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 1 722 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 892 B&A Gymnasiepeng
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -10 498

Inflationskompensation 2020 0

Löneökningar 2020
Löneökningar 2019 3 mån -3 100
Löneökningar 2020 9 mån -11 100
Summa löneökningar -14 200

Budgeterat resultat 2020 4 500
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2020 4 500

Finansiering (förändringar) 2021
Avskrivningar -2 288
Räntekostnader -7 284
Pensioner -5 043
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 453
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 990
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 938
Fördelade kapitalkostnader 461
Summa finansiering 7 247

Verksamheter (förändringar) 2021
Borttag "Arbete med översiktsplanen" 250 Sam.bygg/Plan
Borttag Moduler förskola/skola från 2017 1 800 B&S ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 1 592 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 489 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter 2 153

Inflationskompensation 2021 0

Löneökningar 2021 9 mån
Löneökningar 2020 3 mån -3 700
Löneökningar 2021 9 mån -13 800
Summa löneökningar -17 500

Budgeterat resultat 2021 -3 600
Budgeterat resultat 2021 -3 600

Finansiering (förändringar) 2022
Avskrivningar 2 743
Räntekostnader -3 318
Pensioner -1 506
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 453
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 0
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 925
Fördelade kapitalkostnader -33
Summa finansiering 22 264

Verksamheter (förändringar) 2022
Borttag utökat bidrag till vägföreninger (vägar enskilt huvudmannaskap) 1 500 T&S
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 0 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -164 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter 1 336

Inflationskompensation 2022 0

Löneökningar 2022 9 mån
Löneökningar 2021 3 mån -4 600
Löneökningar 2022 9 mån -14 300
Summa löneökningar -18 900

Budgeterat resultat 2022 1 100
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Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Plan Plan

Tkr 2017 2018 2019 2020

Kommunfullmäktige -1 934 -1 609 -1 609 -1 609
- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -169 558 -175 433 -172 178 -170 456
- varav skolpeng, gymnasium -43 277 -44 371 -45 484 -47 376
- varav hemvårdspeng -51 358 -50 478 -50 478 -50 478
- varav boendepeng -58 941 -62 142 -70 184 -78 226

Valnämnd -113 -113 -113 -113
Överförmyndare -1 221 -1 239 -1 239 -1 239
Revision -848 -849 -849 -849
Kommunstyrelsen -147 478 -146 759 -147 949 -148 129

- varav kommunstyrelse -2 109 -2 432 -2 432 -2 432
- varav kommunledningskontor -51 379 -49 625 -49 625 -49 625
- varav teknik & service -50 552 -51 006 -52 196 -52 376
- varav samhällsbyggnad -2 735 -2 648 -2 648 -2 648
- varav bildning & arbete -40 703 -41 048 -41 048 -41 048

Utbildningsnämnd -114 005 -112 774 -111 974 -111 974
- varav utbildningsnämnd -398 -505 -505 -505
- varav barn & skola -79 701 -76 053 -75 253 -75 253
- varav bildning & arbete -33 906 -36 216 -36 216 -36 216

Vård- och omsorgsnämnd -109 496 -115 943 -119 009 -121 415
- varav vård- och omsorgsnämnd -395 -397 -397 -397
- varav vård & omsorg -109 101 -115 546 -118 612 -121 018

Myndighetsnämnd -3 430 -3 232 -3 532 -3 232
- varav myndighetsnämnd -419 -338 -338 -338
- varav teknik & service -270 -271 -271 -271
- varav samhällsbyggnad -2 741 -2 623 -2 923 -2 623

Delsumma -701 659 -714 942 -724 598 -735 096
 - varav inflationskompensation 0 0 0 0

Löneökning 2017 -660 -518 -518 -518
Löneökning 2018 -9 000 -12 000 -12 000
Löneökning 2019 -9 300 -12 400
Löneökning 2020 -11 100
Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Övrigt, finansiering -20 249 -26 421 -27 657 -37 875
Summa -723 568 -751 881 -775 073 -809 989

Skatteintäkter o bidrag 738 468 767 281 789 973 814 489

RESULTAT 14 900 15 400 14 900 4 500
0 0,000000 0,000000 0,000000

Investeringsbudget

Tkr 2017 2018 2019 2019
Skattefinansierad	investering 111 503 139 570 112 495 195 295
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6 500 6 500 2 000 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl	anslut.avg.) 67 950 65 715 43 635 44 410
Exploateringsverksamhet -9 210 -23 200 -23 240 -7 300
TOTALT	(inkl.	exploatering	och	medfinansiering) 176 743 188 585 134 890 232 405

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Resultatbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2020

Verksamhetens nettokostnader -598,7 -619,8 -648,3 -661,9 -688,5 -707,7 -734,2 -753,2 -771,3
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -45,7 -53,1 -53,5 -59,0 -61,1 -63,4 -68,1 -70,4 -67,7
varav avskrivningskostnader VA -6,4 -7,0 -7,9 -10,9 -12,1 -13,5 -14,7 -15,1 -15,2
varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,1 -2,7 -1,9 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Verksamhetens nettokostnader -644,5 -672,8 -701,7 -720,9 -749,6 -771,1 -802,3 -823,6 -839,0

Skatteintäkter 584,7 607,1 627,5 648,3 665,6 688,9 715,1 743,0 770,9
Generella bidrag och utjämning 73,4 74,4 89,8 90,2 101,7 101,0 99,4 92,0 87,5
Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -5,1 -3,5 -3,3 -4,1 -4,3 -6,0 -9,7 -17,0 -20,3

Resultat före extraordinära poster 10,5 6,7 14,8 14,9 15,4 14,9 4,5 -3,6 1,1

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,4 14,9 4,5 -3,6 1,1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat i % av skatteintäkter: 1,6% 1,0% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 0,6% -0,4% 0,1% 1,5%
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,4% -1,0% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -1,4% -2,4% -1,9% -0,5%
Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 13,2 mkr 13,6 mkr 14,3 mkr 14,8 mkr 15,3 mkr 15,8 mkr 16,3 mkr 16,7 mkr 17,2 mkr 47,4 mkr
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -2,7 mkr -7,0 mkr 0,4 mkr 0,1 mkr 0,1 mkr -0,9 mkr -11,8 mkr -20,3 mkr -16,1 mkr -12,6 mkr

Summa investeringar (skattefinansierade. + m -62,7 mkr 84,9 mkr 111,1 mkr 118,0 mkr 146,1 mkr 114,5 mkr 195,3 mkr 129,6 mkr 35,9 mkr 455,9 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. inv 79% 62% 17% 64% 44% 57% 30% 40% 149% 41%
Avvikelse från självfinansiering: 53,3 mkr 4,2 mkr -63,8 mkr -34,6 mkr -81,7 mkr -49,7 mkr -137,3 mkr -77,9 mkr 17,7 mkr -268,7 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin 258% 179% 21% 63% 44% 55% 28% 38% 161% 40%
Avvikelse från självfinansiering: 73,1 mkr 40,9 mkr -55,8 mkr -35,2 mkr -78,3 mkr -50,8 mkr -140,4 mkr -81,0 mkr 19,1 mkr -269,5 mkr
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: 24% 37% 18% 17% 24% 40% 35% -483% 136%
Avvikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -12,0 mkr -35,0 mkr -53,5 mkr -38,4 mkr -20,4 mkr -27,4 mkr 18,2 mkr 4,0 mkr
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Finansieringsbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 M9, 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,4 14,9 4,5 -3,6 1,1
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 37,3 43,4 45,5 45,0 45,9 46,8 50,4 52,2 49,4
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 6,4 7,0 7,9 10,9 12,1 13,5 14,7 15,1 15,2
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,1 2,7 -1,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 68,3 36,3 -45,3 -0,4
Exploateringsverksamhet -4,0 16,8 4,6 17,3 23,2 23,2 7,3 4,0 4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 112,9 25,6 90,9 99,7 101,5 79,9 70,8 72,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar, skattefinansierade -45,0 -48,2 -70,7 -94,7 -139,6 -112,5 -195,3 -129,6 -31,4
Medfinansiering statlig infrastruktur -17,7 -36,7 -6,2 -2,6 -6,5 -2,0 0,0 0,0 -4,5
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -32,2 -29,7 -43,9 -73,8 -65,7 -43,6 -44,4 -0,5 -13,0
Försäljningar/övrigt 1,0 -11,1 1,7
Anslutningsavgifter VA 5,9 10,8 1,0 9,4 15,2 9,7 2,4 3,6 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88,0 -114,9 -118,1 -161,7 -196,6 -148,4 -237,3 -126,5 -47,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 0,0 30,0 105,0 85,5 118,4 72,0 188,3 91,7 12,0
Amorteringar -10,3 -11,2 -13,5 -15,0 -21,8 -25,4 -31,2 -36,3 -38,0
Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar -49,8 -14,5 -2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60,1 4,3 89,2 70,8 96,9 46,8 157,4 55,7 -25,7
 
Årets kassaflöde -27,6 2,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvida medel vid årets början 45,6 18,1 20,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Likvida medel vid årets slut 18,1 20,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
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Balansbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 781,2 864,8 934,2 1 036,5 1 171,7 1 256,4 1 425,3 1 481,0 1 460,1
Omsättningstillgångar 105,0 128,4 166,3 149,0 125,8 102,5 95,2 91,2 87,2
 - varav likvida medel 18,1 20,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 993,2 1 100,5 1 185,5 1 297,5 1 358,9 1 520,5 1 572,3 1 547,4

Eget kapital 447,7 454,4 475,3 490,2 505,6 520,5 525,0 521,4 522,5
 - varav årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 15,4 14,9 4,5 -3,6 1,1

Avsättningar 43,4 27,7 20,8 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Långfristiga skulder 245,6 306,4 398,3 468,8 565,4 611,9 769,0 824,3 798,3
Kortfristiga skulder 149,6 204,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
Summa skulder 395,2 511,1 604,5 675,0 771,5 818,1 975,1 1 030,5 1 004,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 886,3 993,2 1 100,5 1 185,5 1 297,5 1 358,9 1 520,5 1 572,3 1 547,4

Ev. diff 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Soliditet % 51% 46% 43% 41% 39% 38% 35% 33% 34%

Pensionsförpliktelse (mkr) 290,0 280,3 266,7 263,0 257,1 255,5 252,5 247,9 244,1
Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98 18% 18% 19% 19% 19% 19% 18% 17% 18%

-210-



Beslut KF 2017-06-21 § 130
Bjärepartiets förslag till revidering av budget 2018

Senast uppdaterad: 2017-10-24

Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budget 2017 inkl. interna poster -668,3 -697,4 -705,0 -705,0 -705,0 -705,0 -705,0
Politiska prioriteringar 201X 2,1 0,4 0,4 -10,1 -20,5 -20,5 -20,5
Effekter av andra politiska beslut -0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justeringar samt energieffektivisering -2,8 0,6 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 -17,9 -0,4 -5,7 -3,6 -3,7 -3,6 -3,8
Besparing/effektivisering/förändring 6,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LG Prio -5,5 -7,6 -9,3 -9,2 -7,1 -5,6
Löneökn 2017 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Löneökn 2018 -9,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0
Löneökn 2019 -9,3 -12,4 -12,4 -12,4
Löneökn 2020 -11,1 -14,8 -14,8
Löneökn 2021 -13,8 -18,4
Löneökn 2022 -14,3
Pensioner -38,2 -44,8 -48,6 -48,3 -52,3 -57,3 -58,8
Demografi 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Inflation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Upplupna semesterlöner -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Övriga avsättningar/poster -7,0 -1,9 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
Till kommunfullmäktiges förfogande -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 -2,2 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Interna poster 92,7 91,6 92,3 94,6 96,8 98,2 99,1
Verksamhetens nettokostnad -597,3 -634,0 -661,9 -688,5 -707,7 -734,2 -753,2 -771,3
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BJÄRE BÅSTAD 

 

 

Moderaternas Budgetförslag inför 2018 och flerårsplan 2019‐2020. 

 

Under förra mandatperioden lade moderaterna tillsammans med alliansen grunden för de 
senaste årens mycket positiva utveckling för Båstads kommun. Efter Hallandsåstunnelns 
öppnande med två nya järnvägsstationerna på plats kunde även detaljplaner genomföras för 
Hemmeslövs området samt inriktningsdokument för Förslöv och Grevie och nytt 
bostadsbyggande komma igång. Den utveckling som nu pågår är resultat av ett långsiktigt 
planarbete, sedan flera år tillbaka, och kommer att ge god tillväxt i hela Båstads kommun 
men det behövs mer.  
 

Fortfarande står kommunen inför stora utmaningar med beslut som måste fattas under 
2017 och som kan påverka budgeten, förhoppningsvis positivt, långsiktigt och initialt 2018. 
De frågor som vi moderater ser som viktigast är skolstruktur för grundskolan, genomlysning 
av vård‐ och omsorg, pengsystemet för barn‐ och elev samt fastighetsförvaltning för 
kommunens verksamhetslokaler. Sedan budgetbeslut i juni är genomlysningen av vård‐ och 
omsorgsverksamheten klar. Moderaterna välkomnade den och har agerat utifrån resultatet. 
Fortfarande kvarstår behovet av att komma fram till beslut rörande de frågor som vi pekat 
på. 
 

Moderaterna vill arbeta för ett Båstad som skapar de bästa möjligheterna för våra 
medborgare att forma sina liv och vara med och bidra positivt till vår kommun. Kommunen 
behöver prioritera förskola/skola och vård‐ och omsorg samt även en ökad styrning och 
satsning på näringslivsfrågor för en ekonomiskt långsiktigt positiv utveckling.  Våra 
företagare och företag är av yttersta vikt för vår framtid. Moderaterna prioriterar fortsatt 
oförändrad skattesats och ser samtidigt behovet av ökad skattekraft för att kunna finansiera 
välfärden framåt.  
 

Nedanstående prioriteringar görs utifrån Bjärepartiets förslag till drifts‐ och 
investeringsbudget. 

 

1. Skolstrukturen är en av de viktigaste frågorna att få ett tydligt och hållbart beslut om 

eftersom det kommer att påverka kommunens elever, pedagoger och ekonomin på 
lång sikt ur flera aspekter. Utmaningen för vår kommun blir att hitta en skolstruktur 
som är hållbar och som skapar möjlighet för ett modernt lärande. Utmaningen ligger i 
att få fokus på innehållet i verksamheten för att bevara kvalitet och utvecklas vidare 
och där inte stora summor går till lokaler istället för till våra elever och personal. 
Tillgången till bra förskolor och skolor med en god lärandemiljö är mycket viktigt för 
Båstads attraktivitet för att bo och verka i. Det är viktigt att skolstrukturen beslutas 

Dnr: KS 000512/2017-906
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av fullmäktigeunder hösten 2017. Vi moderater ser att här finns möjlighet till ett 
effektivt resursutnyttjande. 
 

2. En genomlysning pågår om nuvarande skolpengssystemet och borde varit beslutat 
innan höstbudgeten. Genomlysningens syfte är att tydliggöra skolpengen för att 
skapa tydliga och transparanta spelregler för verksamheten att förhålla sig till. 
Mot bakgrund av ovanstående kan vi moderater inte göra en besparing på 
elevpengen som finns i budgetförslaget från Bjärepartiet och föreslår därför att 2 600 
tkr återförs i budgeten. Befolkningsprognosen för 2018 visar på ca 80 fler barn och 
elever och att då inför 2018 göra en besparing är inte rimligt. 
 

3. Genomlysningen av Vård‐ och omsorg är avslutad. Vi välkomnar resultatet och vad 
den kan tillföra i form av förändringsarbete och framåtsiktande insatser. Mellan åren 
2012‐2014 arbetade förvaltningen tillsammans med all personal inom vård‐ och 
omsorg med att komma till rätta med negativ budget avvikelser. Under nuvarande 
mandatperiod har dock budgetavvikelsen återigen visat på stora avvikelser trots 
utökad budgetram. Vi moderater ser det som mycket viktigt att snarast få en budget i 
balans och har redan i tidigare budgetalternativ tillfört medel för detta. Driften 
behöver säkras men också krav på budgetdisciplin och möjlighet till ett 
utvecklingsarbete och ev. andra anpassningar för att klara framtida utmaningar som 

t.ex. frågan om kring tid. 
 

 

4. Kommunens viktigaste resurs är våra medarbetare. Genom engagerade medarbetare 
kan god service bibehållas och utvecklas i positiv riktning. Inom många verksamheter 
är det svårare att rekrytera personal och bristen på vissa personalkategorier medför 
en högre löneutveckling. Från moderaternas sida ser vi det som en strategisk satsning 
att avsätta pengar för löner i linje med SKL:s rekommendationer. Bjärepartiet har här 
gjort en besparing med 0,7 % till 2,4 % jämfört med SKL:s rekommendationer på 3,1 
%. Detta ställer moderaterna sig inte bakom utan anser att SKL’s rekommendationer 
är viktiga för att behålla och stödja medarbetarnas utveckling och kommunens 
möjligheter att rekrytera.  
 

5. Säkerhetsfrågan är viktig för våra medborgare. Vi moderater vill ha en säker och trygg 
kommun. Kommunen behöver arbeta strategiskt med säkerhetsfrågorna och vi 
moderater avsätter resurser till en tjänst som säkerhetssamordnare. Viktigt är att 
kommunen kan arbeta och agera strukturerat tillsammans med polisen och det 
ideella samhället kring det brottsförebyggande arbetet. 
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6. De kommande åren kommer investeringsbehovet att öka när det gäller förskolor, 
skolor och utbyggnad av vatten‐ och avlopp. Vi moderater vill poängtera att det är 
viktigt att säkerställa fungerande cykelvägar för barn och ungdomar till och från 
fritidsanläggningar och skolor. Då tyvärr skolstrukturen ännu politiskt inte beslutats 
blir det svårt att precisera investeringsbudgeten för de kommande åren. 
 

7. Enligt en ny prognos för befolkningsökning under 2017 kommer kommunen att bli ca 
200 fler per den 1 november 2017. I budgetunderlaget finns redan en ökning med 
100 personer. Vi i moderaterna anser att 50 personer yterliggare bör vara relevant 
att budgetara för vilket innebär ca 2,3 mkr.  
 

För moderaterna är det viktigt att kommunen arbetar för att behålla en styrka i 
ekonomin som kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. En god styrning och 
ekonomisk hushållning är förutsättningar för att i framtiden arbeta för fortsatt lägre 
skattesats. God ekonomisk hushållning är uppnådd när både de finansiella målen och 
verksamheternas målsättningar i huvudsak är uppfyllda. Det krävs då (att tänka) 
långsiktighet och att inte enbart fokusera på att resultatet ska vara 2 % på nedersta 
raden. De justeringar som vi önskar, ser vi som viktiga och kommer på sikt att ge 
positiva effekter för kommunen. 
 

Ekonomisk summering av ovanstående är, jämfört med Bjärepartiets budgetförslag i 
kommunstyrelsen 2017‐11‐08: 
 

 Elevpeng förskola‐, grund‐ och gymnasieskola            ‐2 600 000 kronor 
 Höjning av 2018 års löner med 0,7 % från 2,4 % till 3,1 %   ‐2 700 000 kronor 
 Säkerhetssamordnare, 1,0 tjänst                 ‐600 000 kronor 
 Befolkningsökning 50 personer                                    +2 384 000 kronor

     

Summering av förändringar i driftbudgeten ger ett resultat med +12 116 000 kronor 
vilket motsvararca1,5 %. 
 

Investeringsbudget utökas med 1 000 000kronorper år under planperioden för GC‐
vägar.    
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Beslut KF 2017-06-21 § 130
Moderaternas förslag till revidering av budget 2018

Senast uppdaterad: 2017-11-08
Budgetförutsättningar (2018-2022)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Befolkning (nov året innan) 14 401 14 564 14 714 14 714 14 714 14 714 14 714
Befolkningsförändiring jmf föregående år -51 163 150 0 0 0 0

Löneökningar % enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 17:47) 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
Löneökningar % till grund för kommunens budget 3,2 2,8 3,1 2,4 2,8 3,4 3,4

KPI %, enligt SKL (SKL 17:47) 1,0 1,9 1,8 2,3 2,8 2,6 2,0
KPI %, till grund för kommunens budget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PO-avgift: (SKL 17:24) 38,46 38,33 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20

Internränta %, enligt SKL (SKL 17:05) 2,4 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, till grund för kommunens budget (SKL 17:05) 2,40 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
Internränta %, avgiftsfinansierade investeringar 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

- Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 17:47 september
Utgår från kommunfullmäktiges beslut om budget 2017-06-21 §130

(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
-600 -600 -600 -600 -600

-2 477 -3 419 -3 512 -3 826 -4 203
-600 -600 -600 -600 -600

2 395 2 507 2 626 2 830 3 155

-3 282 -4 112 -4 086 -4 196 -4 248Summa resultatpåverkande förändringar/justeringar jmf Bjärepartiet:

Ändringar i Moderaternas förslag jmf med Bjärepartiets 2017-10-24:

Ökad avsättning löneökningar från 2,4 % till 3,1 %

Borttag besparing Skolpeng Barnomsorg/Grundskola
Borttag besparing Gymnasiepeng

Säkerhetssamordnare
Omräknad skatteprognos med 150 nya invånare (14714 inv totalt)
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Senast uppdaterad: 2017-11-08

Resultatbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2020

Verksamhetens nettokostnader -598,7 -619,8 -648,3 -661,9 -694,2 -714,3 -740,8 -759,9 -778,1
Avskrivningar inkl. upplösningskostnader (totalt) -45,7 -53,1 -53,5 -59,0 -61,1 -63,4 -68,1 -70,4 -67,7
varav avskrivningskostnader VA -6,4 -7,0 -7,9 -10,9 -12,1 -13,5 -14,7 -15,1 -15,2
varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -2,1 -2,7 -1,9 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Verksamhetens nettokostnader -644,5 -672,8 -701,7 -720,9 -755,3 -777,7 -808,9 -830,3 -845,8

Skatteintäkter 584,7 607,1 627,5 648,3 665,6 688,9 715,1 743,0 770,9
Generella bidrag och utjämning 73,4 74,4 89,8 90,2 104,1 103,5 101,9 94,6 90,3
Finansiella intäkter 2,0 1,4 2,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -5,1 -3,5 -3,3 -4,1 -4,2 -6,0 -9,7 -17,1 -20,5

Resultat före extraordinära poster 10,5 6,7 14,8 14,9 12,1 10,8 0,4 -7,8 -3,1

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 12,1 10,8 0,4 -7,8 -3,1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultat i % av skatteintäkter: 1,59% 0,98% 2,06% 2,02% 1,57% 1,36% 0,05% -0,93% -0,37% 0,98%
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,41% -1,02% 0,06% 0,02% -0,43% -0,64% -1,95% -2,93% -2,37% -1,02%
Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 13,2 mkr 13,6 mkr 14,3 mkr 14,8 mkr 15,4 mkr 15,8 mkr 16,3 mkr 16,8 mkr 17,2 mkr 47,6 mkr
Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -2,7 mkr -7,0 mkr 0,4 mkr 0,1 mkr -3,3 mkr -5,1 mkr -15,9 mkr -24,5 mkr -20,4 mkr -24,3 mkr

Summa investeringar (skattefinansierade. + m -62,7 mkr 84,9 mkr 111,1 mkr 118,0 mkr 146,1 mkr 114,5 mkr 195,3 mkr 129,6 mkr 35,9 mkr 455,9 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. inv 79% 62% 17% 64% 42% 53% 28% 37% 137% 39%
Avvikelse från självfinansiering: 53,3 mkr 4,2 mkr -63,8 mkr -34,6 mkr -85,0 mkr -53,9 mkr -141,4 mkr -82,1 mkr 13,5 mkr -280,2 mkr
Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin 258% 179% 21% 63% 42% 51% 26% 34% 147% 37%
Avvikelse från självfinansiering: 73,1 mkr 40,9 mkr -55,8 mkr -35,2 mkr -81,6 mkr -55,0 mkr -144,5 mkr -85,2 mkr 14,8 mkr -281,0 mkr
Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: 24% 37% 18% 17% 24% 40% 35% -483% 136%
Avvikelse från självfinansiering VA: -19,9 mkr -12,0 mkr -35,0 mkr -53,5 mkr -38,4 mkr -20,4 mkr -27,4 mkr 18,2 mkr 4,0 mkr
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Senast uppdaterad: 2017-11-08

Finansieringsbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 M9, 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 12,1 10,8 0,4 -7,8 -3,1
Justering för avskrivningar (skatt.fin) 37,3 43,4 45,5 45,0 45,9 46,8 50,4 52,2 49,4
Justering för avskrivningar (avgift.fin) 6,4 7,0 7,9 10,9 12,1 13,5 14,7 15,1 15,2
Justering för upplösningar (st. med.fin) 2,1 2,7 -1,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn 68,3 36,3 -45,3 -0,4
Exploateringsverksamhet -4,0 16,8 4,6 17,3 23,2 23,2 7,3 4,0 4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 112,9 25,6 90,9 96,5 97,4 75,9 66,6 68,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar, skattefinansierade -45,0 -48,2 -70,7 -94,7 -139,6 -112,5 -195,3 -129,6 -31,4
Medfinansiering statlig infrastruktur -17,7 -36,7 -6,2 -2,6 -6,5 -2,0 0,0 0,0 -4,5
Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) -32,2 -29,7 -43,9 -73,8 -65,7 -43,6 -44,4 -0,5 -13,0
Försäljningar/övrigt 1,0 -11,1 1,7
Anslutningsavgifter VA 5,9 10,8 1,0 9,4 15,2 9,7 2,4 3,6 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -88,0 -114,9 -118,1 -161,7 -196,6 -148,4 -237,3 -126,5 -47,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 0,0 30,0 105,0 85,5 121,8 76,3 192,8 96,5 17,0
Amorteringar -10,3 -11,2 -13,5 -15,0 -21,9 -25,7 -31,6 -36,9 -38,8
Ökning (-)/minskning (+) långfr fordringar -49,8 -14,5 -2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -60,1 4,3 89,2 70,8 100,1 51,0 161,5 59,9 -21,5
 
Årets kassaflöde -27,6 2,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvida medel vid årets början 45,6 18,1 20,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Likvida medel vid årets slut 18,1 20,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

-218-



Beslut KF 2017-06-21 § 130
Moderaternas förslag till revidering av budget 2018
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Balansbudget

Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan
Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Anläggningstillgångar 781,2 864,8 934,2 1 036,5 1 171,7 1 256,4 1 425,3 1 481,0 1 460,1
Omsättningstillgångar 105,0 128,4 166,3 149,0 125,8 102,5 95,2 91,2 87,2
 - varav likvida medel 18,1 20,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

SUMMA TILLGÅNGAR 886,3 993,2 1 100,5 1 185,5 1 297,5 1 358,9 1 520,5 1 572,3 1 547,4

Eget kapital 447,7 454,4 475,3 490,2 502,3 513,1 513,5 505,7 502,5
 - varav årets resultat 10,5 6,7 14,8 14,9 12,1 10,8 0,4 -7,8 -3,1

Avsättningar 43,4 27,7 20,8 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Långfristiga skulder 245,6 306,4 398,3 468,8 568,6 619,3 780,5 840,0 818,3
Kortfristiga skulder 149,6 204,7 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2 206,2
Summa skulder 395,2 511,1 604,5 675,0 774,8 825,5 986,6 1 046,2 1 024,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 886,3 993,2 1 100,5 1 185,5 1 297,5 1 358,9 1 520,5 1 572,3 1 547,4

Ev. diff 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Soliditet % 51% 46% 43% 41% 39% 38% 34% 32% 32%

Pensionsförpliktelse (mkr) 290,0 280,3 266,7 263,0 257,1 255,5 252,5 247,9 244,1
Soliditet, inkl. pensionsskuld före -98 18% 18% 19% 19% 19% 19% 17% 16% 17%
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Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budget 2017 inkl. interna poster -668,3 -697,4 -705,0 -705,0 -705,0 -705,0 -705,0
Politiska prioriteringar 201X 2,1 0,4 -2,8 -13,3 -23,7 -23,7 -23,7
Effekter av andra politiska beslut -0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justeringar samt energieffektivisering -2,8 0,6 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3
Skol- och VoO-peng (förändr.) från 2015 -17,9 -0,4 -5,7 -3,6 -3,7 -3,6 -3,8
Besparing/effektivisering/förändring 6,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LG Prio -5,5 -7,6 -9,3 -9,2 -7,1 -5,6
Löneökn 2017 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Löneökn 2018 -11,7 -15,6 -15,6 -15,6 -15,6
Löneökn 2019 -9,3 -12,4 -12,4 -12,4
Löneökn 2020 -11,1 -14,8 -14,8
Löneökn 2021 -13,9 -18,5
Löneökn 2022 -14,4
Pensioner -38,2 -44,8 -48,6 -48,3 -52,3 -57,3 -58,8
Demografi 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Inflation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Upplupna semesterlöner -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Övriga avsättningar/poster -7,0 -1,9 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3
Till kommunfullmäktiges förfogande -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Till kommunstyrelsens förfogande 0,0 -2,2 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Interna poster 92,7 91,6 92,4 94,8 97,0 98,4 99,3
Verksamhetens nettokostnad -597,3 -634,0 -661,9 -694,2 -714,3 -740,8 -759,9 -778,1
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Senast uppdaterad: 2017-11-08

Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2017 14 900

Finansiering (förändringar) 2018
Avsatt för demografi 0
Avskrivningar/upplösningar -2 108
Räntekostnader -166
Pensioner -3 882
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 26 337
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 563
Fastighetsavgift 6 423
Fördelade kapitalkostnader 231
Till KF & KS förfogande -400
Avsättning till ny fastighetsorganisation, avslut förvaltningsavtal -1 000
Övrigt 993
Summa finansiering 24 865

Verksamheter (förändringar) 2018
Ökade kostnader för medlemsavgifter till kommunförbund, SKL, Färdtjänst 
(Region Skåne) osv.

-100 Klk, ekonomi

Ny ersättningsmodell från 2018 för Färdtjänst 2 000 Klk, ekonomi
Borttag Utveckling av byaföreningar, KF 2016-06-22 300 Klk, kommunledning
Brottsförebyggande arbete (Organisation av bevaknings, larm och -200 Klk, kommunledning
Upphandlartjänst -600 Klk, kommunledning
Generell besparing 600 Klk, kommunchef
Förändrat chefsutvecklingsprogram, upphörande av CUB 400 KLK/HR
Ökade kostnader drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Trafikregleringsåtgärder (förändringar parkeringsavgifter) 750 T&S
Minskade el-kostnader pga investeringar 2017 i energieffektivare belysning 40 T&S
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -100 T&S
Borttag Utsmyckningsbidrag till vägföreningar, KF 2016-06-22 200 T&S
Besparing måltidsverksamhet i och med Åsliden drivs i egen regi 300 T&S Måltidsservice
Besparing 300 tkr på 2016 års tillskott om 700 tkr för nya stationsområden 300 T&S
Generell besparing 200 T&S
Säkerhetssamordnare -600 T&S
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) -500 T&S Fastighet
Lägre städkostnader 2018 411 T&S/Verksamhetern
Generell besparing 150 SB myndighetsnäm
Generell besparing 150 SB kommunstyrelse
Skolpeng, grundskola (Volymförändring) -6 998 B&S Skolpeng
Avskaffande vårdnadsbidrag 220 B&A/UN
Finsamförbund tillsammans med Ängelholm och Örkelljunga -300 B&A/KS
Vuxenutbildning. Rätt att läsa in allmän- och särskild behörighet till högskoles -400 B&A/KS
Generell besparing 300 B&A/KS
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 625 B&A Gymnasiepeng
Besparing gymnasieskola (peng) 0 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2018 1 000 V&O
Ombyggnation av parkering på Skogsliden, utökad hyra i 10 år -141 V&O
Tillskott för Socialt innehåll och anhörigstöd from 2018 -330 V&O
Myllefallets drift av gruppbostad ca. 3 mkr. (Hyra redan medtaget) -3 000 V&O
Ökat behov av fler platser inom LSS -1 140 V&O
Ökade antal vård- och omsorgstagare inom psykiatri -825 V&O
Utökad Ssk-bemanning bla för korttiden på Skogsliden 75% tjänst -422 V&O
Drift Åsliden i egen regi -1 500 V&O
Besparingsuppdrag 0,5 mkr VoO Ram 500 V&O
Nettotillskott Genomlysning VoO -99 V&O
Hemvårdspeng 580 V&O Hemvårdspen
Nettotillskott Genomlysning VoO -3 257 V&O Hemvårdspen
Kompensation PO-pålägg hemvårdspeng -308 V&O Hemvårdspen
Ökade omsorgsintäkter 300 V&O Hemvårdspen
Minskade budgeterade hemvårdstimmar ca -11 000 tim 3 950 V&O Hemvårdspen
Boendepeng -1 921 V&O Boendepeng
Nettotillskott Genomlysning VoO -892 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -12 647

Inflationskompensation 2018 0

Löneökningar 2018, 9 mån
Löneökningar 2017, 3 mån -3 300
Löneökningar 2018, 9 mån -11 700
Summa löneökningar -15 000

Budgeterat resultat 2018 12 118
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2018 12 118

Finansiering (förändringar) 2019
Avskrivningar -2 269
Räntekostnader -1 720
Pensioner 353
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 22 764
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (övr. generellt bidrag) -1 991
Fastighetsavgift 2 000
Fördelade kapitalkostnader 1 770
Till KF & KS förfogande 0
Övrigt 619
Summa finansiering 21 526

Verksamheter (förändringar) 2019
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -200 T&S
Minskade el-kostnader energieffektivare belysning samt fastifgheter 50 T&S
Flytt av moduler till Förslöv (bla. nya markberedningsarbeten) 500 T&S Fastighet
Ytterliggare ökade kostnader (40 tkr 2018) drift cykelväg Banvallen -40 T&S
Utökat bidrag till vägföreninger (vägar med enskilt huvudmannaskap) -1 500 T&S
Tillsynsprojekt för handläggning oavslutade tillsynsärenden, (proj. 6 mån) -300 Sam.bygg/Miljö
Minskad kosntad hyra nedläggning Sandlyckeskolan 800 B&S Ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 3 255 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 113 B&A Gymnasiepeng
Lokaleffektivisering VoO 2019 300 V&O ram
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram
Nattpatrull -960 V&O ram
Hemvårdspeng 0 V&O Hemvårdspen
Boendepeng 0 V&O Boendepeng
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -9 656

Inflationskompensation 2019 0

Löneökningar 2019
Löneökningar 2018 3 mån -3 900
Löneökningar 2019 9 mån -9 300
Summa löneökningar -13 200

Budgeterat resultat 2019 10 788
Budgeterat resultat 2019 10 788

Finansiering (förändringar) 2020
Avskrivningar -4 746
Räntekostnader -3 713
Pensioner -3 967
Skatteintäkter inkl. generella bidrag 24 581
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 000
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 803
Fördelade kapitalkostnader 1 366
Summa finansiering 14 324

Verksamheter (förändringar) 2020
Ökade driftskostnader nya exploateringsområden -180 T&S
Borttag Projekt för upprättande av skyltprogram med tillhörande tillsyn, 300 Sam.bygg/Miljö
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 1 722 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 892 B&A Gymnasiepeng
Ramkostnader nytt vårdboende Förslöv 48 pl, halvårseffekt -2 664 V&O ram
Minskade ramkostnader nedläggning Ängahällan 9 pl, halvårseffekt 258 V&O ram
Nytt Vårdboende i Förslöv (halvårseffekt) -10 179 V&O Boendepeng
Nedlägging av Ängagården, halvårseffekt 2 137 V&O Boendepeng
Summa verksamheter -10 498

Inflationskompensation 2020 0

Löneökningar 2020
Löneökningar 2019 3 mån -3 100
Löneökningar 2020 9 mån -11 100
Summa löneökningar -14 200

Budgeterat resultat 2020 414
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Händelse (förändring jmf fg år) Belopp V-het

Budgeterat resultat 2020 414

Finansiering (förändringar) 2021
Avskrivningar -2 288
Räntekostnader -7 383
Pensioner -5 043
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 536
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) -2 990
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 944
Fördelade kapitalkostnader 461
Summa finansiering 7 237

Verksamheter (förändringar) 2021
Borttag "Arbete med översiktsplanen" 250 Sam.bygg/Plan
Borttag Moduler förskola/skola från 2017 1 800 B&S ram
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 1 592 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -1 489 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter 2 153

Inflationskompensation 2021 0

Löneökningar 2021 9 mån
Löneökningar 2020 3 mån -3 700
Löneökningar 2021 9 mån -13 900
Summa löneökningar -17 600

Budgeterat resultat 2021 -7 796
Budgeterat resultat 2021 -7 796

Finansiering (förändringar) 2022
Avskrivningar 2 743
Räntekostnader -3 474
Pensioner -1 506
Skatteintäkter inkl. generella bidrag, exkl. fastighetsavgift 21 650
Flyktingvariabelns andel av välfärdsmiljarder (generellt bidrag) 0
Fastighetsavgift 2 000
Kalkylerad kollektivavtalad pension (via PO-pålägg) 932
Fördelade kapitalkostnader -33
Summa finansiering 22 312

Verksamheter (förändringar) 2022
Borttag utökat bidrag till vägföreninger (vägar enskilt huvudmannaskap) 1 500 T&S
Skolpeng bo, grundskola (Volymförändring) 0 B&S Skolpeng
Skolpeng, gymnasieskola (Volymförändring) -164 B&A Gymnasiepeng
Hemvårdspeng 0 V&O
Boendepeng 0 V&O
Summa verksamheter 1 336

Inflationskompensation 2022 0

Löneökningar 2022 9 mån
Löneökningar 2021 3 mån -4 600
Löneökningar 2022 9 mån -14 400
Summa löneökningar -19 000

Budgeterat resultat 2022 -3 148
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Sammandrag

Driftbudget
Budget Budget Plan Plan

Tkr 2017 2018 2019 2020

Kommunfullmäktige -1 934 -1 609 -1 609 -1 609
- varav skolpeng, barnoms./grundsk. -169 558 -177 433 -174 178 -172 456
- varav skolpeng, gymnasium -43 277 -44 971 -46 084 -47 976
- varav hemvårdspeng -51 358 -50 478 -50 478 -50 478
- varav boendepeng -58 941 -62 142 -70 184 -78 226

Valnämnd -113 -113 -113 -113
Överförmyndare -1 221 -1 239 -1 239 -1 239
Revision -848 -849 -849 -849
Kommunstyrelsen -147 478 -147 359 -148 549 -148 729

- varav kommunstyrelse -2 109 -2 432 -2 432 -2 432
- varav kommunledningskontor -51 379 -49 625 -49 625 -49 625
- varav teknik & service -50 552 -51 606 -52 796 -52 976
- varav samhällsbyggnad -2 735 -2 648 -2 648 -2 648
- varav bildning & arbete -40 703 -41 048 -41 048 -41 048

Utbildningsnämnd -114 005 -112 774 -111 974 -111 974
- varav utbildningsnämnd -398 -505 -505 -505
- varav barn & skola -79 701 -76 053 -75 253 -75 253
- varav bildning & arbete -33 906 -36 216 -36 216 -36 216

Vård- och omsorgsnämnd -109 496 -115 943 -119 009 -121 415
- varav vård- och omsorgsnämnd -395 -397 -397 -397
- varav vård & omsorg -109 101 -115 546 -118 612 -121 018

Myndighetsnämnd -3 430 -3 232 -3 532 -3 232
- varav myndighetsnämnd -419 -338 -338 -338
- varav teknik & service -270 -271 -271 -271
- varav samhällsbyggnad -2 741 -2 623 -2 923 -2 623

Delsumma -701 659 -718 142 -727 798 -738 296
 - varav inflationskompensation 0 0 0 0

Löneökning 2017 -660 -518 -518 -518
Löneökning 2018 -11 700 -15 600 -15 600
Löneökning 2019 -9 300 -12 400
Löneökning 2020 -11 100
Reserv för demografi -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Övrigt, finansiering -20 249 -26 187 -27 434 -37 691
Summa -723 568 -757 547 -781 650 -816 605

Skatteintäkter o bidrag 738 468 769 665 792 438 817 019

RESULTAT 14 900 12 118 10 788 414
0 0,000000 0,000000 0,000000

Investeringsbudget

Tkr 2017 2018 2019 2019
Skattefinansierad	investering 111 503 139 570 112 495 195 295
Medfinansiering	statliga	infrastruktursatsningar 6 500 6 500 2 000 0
Avgiftsfinansierad	investering	(netto,	inkl	anslut.avg.) 67 950 65 715 43 635 44 410
Exploateringsverksamhet -9 210 -23 200 -23 240 -7 300
TOTALT	(inkl.	exploatering	och	medfinansiering) 176 743 188 585 134 890 232 405

Sammandrag av drift- och investeringsbudgetar
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Simulering teoretisk förändring långsiktiga lån

Mkr Ingående Nya lån Amortering Utgående
Bokslut 2010 113 0 -4 108
Bokslut 2011 108 55 -4 160
Bokslut 2012 160 75 -7 228
Bokslut 2013 228 20 -10 238
Bokslut 2014 238 0 -10 227
Bokslut 2015 227 30 -11 247
Bokslut 2016 247 105 -14 338
Budget 2017 338 86 -17 407
Budget 2018 407 122 -22 507
Plan 2019 507 76 -26 557
Plan 2020 557 193 -32 719

Simulering teoretisk lånefördelning långfristiga lån

Mkr
År Totalt

Bokslut 2010 38 0 70 0 108
Bokslut 2011 92 0 67 0 160
Bokslut 2012 138 0 89 0 228
Bokslut 2013 152 2 83 0 238
Bokslut 2014 146 2 79 0 227
Bokslut 2015 162 0 51 34 247
Bokslut 2016 210 0 86 42 338
Budget 2017 221 0 145 41 407
Budget 2018 248 0 213 45 507

Plan 2019 257 0 257 44 557
Plan 2020 271 0 406 41 719
Plan 2021 239 0 501 38 778
Plan 2022 222 0 495 39 756
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Räntekostnader långfristiga lån

Budget Prognos
rörlig ränta

Räntesats rörliga lån 2017: 0,7% 0,30%
Räntesats rörliga lån 2018: 0,7% 0,43%
Räntesats rörliga lån 2019: 1,0% 0,80%
Räntesats rörliga lån 2020: 1,4% 1,33%
Räntesats rörliga lån 2021: 2,3% 2,20%
Räntesats rörliga lån 2022: 2,5% 2,40%

Tkr
Total 

räntekostn.
varav 

Gamla lån
varav 

Nya lån
Räntekostnader 2016 2 995 2 995 0
Räntekostnader 2017 3 405 3 006 399
Räntekostnader 2018 3 530 2 378 1 152
Räntekostnader 2019 5 259 2 764 2 495
Räntekostnader 2020 8 966 3 460 5 506
Räntekostnader 2021 16 342 4 975 11 368
Räntekostnader 2022 19 810 6 542 13 269

Riksbankens prognos för reporäntan, 7 september 2017
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2018-2022 

I kommunfullmäktiges beslut i juni om budget för 2018 redovisade vi Socialdemokrater 
att vi kommer att lämna vårt budgetförslag i samband med budgetens behandling under 
hösten. Vår avsikt var att först invänta beslut om skolstruktur, genomlysningen av vård
och omsorg, utvärdering av pengsystemet samt klart med hur drift och underhåll av 
kommunens lokaler skall organiseras. Genomlysningen av vård och omsorg är genom
förd. Skolstrukturen är föremål för fortsatt analys. Hur kommunlokalerna ska skötas är 
tyvärr fortsatt oklart. Trots att ett modernt resursfördelningssystem inom skolan hade 
styrt resurser dit där de gör bäst nytta för elever och lärande och att skolverket påtalat 
brister i nuvarande system, finns det inget stöd för en sådan förändring. Många viktiga 
frågor hänger alltså fortfarande i luften. 

Det är anmärkningsvärt att Bjärepartiet år efter år upprättar budgetar som inte klarar 
styrning av förvaltning och verksamhet. 2017 års budget pekar på mångmiljoner i un
derskott i verksamheten (25 mkr) och samtidigt går finansförvaltningen överskott (19 
mkr). I 2018 års budget är lönekostnaderna underbudgetarade med drygt 2,6 miljoner 
kronor. Effekten blir fortsatta underskott i verksamheterna, som gör att respekten för 
budgeten undergrävs. 

I genomlysningen av vård och omsorg finns ett citat som bra fångar hur budgeten som 
helhet borde fungerar: "En balanserad budget förebygger en känsla av hopplöshet och 
stress i verksamheten. En välförankrad budget gynnar i stället ansvarstagande av verk
samhetsansvariga. Om budgeten är underbalanserad undergrävs också incitament utifrån 
personalens perspektiv att driva verksamheten kostnadseffektivt då bokslutet likväl i vilket 
fall som helst kan förväntas visa ett stort underskott." 

Det är uppenbart att vi under mandatperioden haft budgetar som inte fungerat på detta 
sätt. Det är ett fortsatt angeläget förbättringsområde. 

Vi yrkar 
• att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 234, ändras och kompletteras i en

lighet med Socialdemokraternas förslag till budget, samt i övrigt bifall till de för
slag som framgår av vårt budgetförslag. 

För Socialdemokraterna i Båstad 
Båstad den 8 november 2017 

Ingela Stefansson 
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Socialdemokraternas förslag till budget för 2018, med motsvarande yrkanden för 
resten av planperioden: 

1. Vi yrkar, i enlighet med tidigare bifall till kommunfullmäktiges beslut från juni, 
att Bjärepartiets förslag till besparingar på skolpengen avslås. Av förslag till änd
ring i förvaltningens förslag framgår att Bjärepartiet vill dra ner 2,6 mkr på skol
pengen. Det är i och för sig inte mer pengar som löser alla skolans problem, men 
det är orimligt att inte tillföra tillräckligt med resurser till en verksamhet där ele
verna tappar i resultat. 

2. Vård och omsorg har i budgetförslaget fått nettotillskott med 4 556 tkr för behov 
som lyfts fram i genomlysningen. Ett sparbeting läggs på vård och omsorg för lo
kaleffektivisering på 1 mkr och besparing på förvaltningens ram med 500 tkr. 
Tillskottet blir alltså totalt 3 056 tkr. Genomlysningen anger behovet till 10 605 
tkr, samtidigt anger genomlysningen att det finns besparingspotential på 2 270 
tkr. Vi anser att genomlysningen ska genomföras och därmed kommer budgeten 
att motsvara verksamhetens verkliga kostnader, resurser motsvarande 8 335 tkr 
behöver tillföras. Vi anser inte att vård och omsorg ska åläggas sparbeting när 
verksamheten har underskott i 2017 års verksamhet med 15 mkr. Vi yrkar på 
tillskott till vård och omsorg på 5 277 tkr, utöver Bjärepartiets förslag (3 056 
tkr). Därmed vill vi kompensera vård och omsorg fullt ut för genomlysningens 
slutsatser. Kostnaderna finns redan i verksamheten och täcks redan idag genom 
bokslutet. 

3. Hur kommunens framtida fastighetsunderhåll ska organiserats är fortfarande 
inte klargjort. Vi är inte beredda att avsätta medel för att avsluta förvaltningsav
talet med Båstadhem, innan beslut tagits om organisation. En bättre samordning 
bör leda till minskade kostnader, inte ökade. Vi yrkar avslag på 1 mkr för ny fas
tighetsorganisation. 

4. Vi vill göra en språksatsning för nyanlända. Språket är helt avgörande för att 
lyckas med integration, lyckas på arbetsmarknaden och i skolan. Språket är nyck
eln in i studier och arbete. Det är för lite med 15 tim./vecka som vi erbjuder i SFI 
idag, till ett begränsat antal deltagare. Vår uppfattning är att eleverna ska erbju
das 3 dagar SFI/vecka (mer än 15 timmar) och 2 dagar praktikplats/vecka. Det 
skapar betydligt bättre förutsättningar för den enskilde och samhällets kostnader 
bör på sikt kunna minskas genom att folk kommer i skola och arbete. Vi yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar om språksatsning för nyanlända och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att genomföra detta och att avsätta medel inom tillgängligare
surser (balanserade statsbidrag). 

5. Utveckling av byaföreningar och utsmycknings bidrag till vägföreningar infördes i 
samverkan mellan S, Miljöpartiet och allianspartierna, i budget 2017. Nu åter
kommer Bjärepartiet med neddragningar av dessa bidrag. Vi yrkar att för ut
veckling av byaföreningar avsätts 300 tkr och för utsmycknings bidrag till vägför
eningar avsätts 200 tkr. 

6. I budgetförslaget inrättas ny befattning som upphandlare till en kostnad på 600 
tkr. Vi är inte övertygade om att det är just inom upphandlingsområdet administ-
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rationen ska förstärkas. Upphandlingsfrågor, och inte minst ökad trohet mot 
gjorda upphandlingar är viktiga. Vi vill utveckla verksamheten genom bra system 
och fungerande e-alternativ. Det menar vi kan göras inom befintlig budgetram. Vi 
yrkar avslag på inrättande av ny upphandlartjänst. 

7. Vi avser att i kommande budgetar avsätta medel för underhåll av kulturmiljöer, 
konstverk, utsmyckningar mm. Vi yrkar därför att medel för underhåll av värde
fulla kulturmiljöer mm ökas med 300 tkr, från nuvarande 60 tkr. 

8. Båstad kommun som arbetsgivaren måste prioritera att få ned sjukskrivningar, 
minska övertidsarbete och erbjuda heltid, till den som vill. Rätten till heltid eller 
ökad sysselsättningsgrad är en viktig fråga för att öka attraktiviteten för kommu
nen som arbetsgivare. Det handlar ytterst om att ge bra service till kommuninvå
narna. Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram 
en handlingsplan om rätten till heltid samt att 300 tkr avsätts för att upprätta 
planen. 

9. Vi har drivit frågan om rätt till arbetskläder och vi avsätter, liksom i tidigare bud
getförslag, medel för att detta ska gå att genomföra med början under 2018. Ge
nomförandet av rätten till arbetskläder kan ske succesivt. Vi yrkar på att 200 tkr 
avsätts för arbetskläder per år under planperioden. 

10. Goda förutsättningar för företagande skapas bland annat genom förutseende 
kommunal planering och bra kommunala beslut. Vi vill stärka entreprenörskapet 
i uppstartsskedet av småföretag genom att erbjuda bra och kostnadseffektiva lo
kaler. Vi ser gärna att detta kan genomföras i någon av de mindre kommun orter
na. Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda för
utsättningar och lokalisering av småföretagarhotell för företagare i uppstarts
skedet, s.k. kuvös-verksamhet, och återkomma med förslag under 2018. 

11. Inom investerings budgeten anser vi att medel till cykelleder behöver ökas, bl. a 
för att underlätta barn och ungdomars transport till och från skola och fritidsak
tiviteter. Ny förskola bör finnas med under planperioden. Vi yrkar att kommun
fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att omdisponera i investeringsplanen 
så att ytterligare 3 mkr /år kan tillskjutas till cykelleder under 2018-2020 och att 
ny förskola finns med i planen. Ny skolorganisation kan komma att kräva mer 
medel eller omdisponering mellan åren. Investeringsplanen har regelmässigt va
rit överbudgeterad och genomförandet ligger klart under budget. Det är möjligt 
med omdisponeringar inom totalramen. 

12. Malenbadet är en viktig sommarattraktion. Men badet är i stort behov av förbätt
ringar, inte minst av toalett- och duschavdelningarna. Förvaltningen har uppskat
tat behovet av extra anslag till 2 mkr. Vi yrkar att investeringsplanen utökas med 
medel som möjliggör upprustning av Malenbadet. 

13. Vi är kritiska till att finansförvaltningen tillåts visa mycket stora överskott. Bud
geteringen måste bli mer trovärdig och närmare faktiska förhållanden. Aktuella 
befolkningssiffror måste användas för att skatteberäkningarna ska bli rättvi
sande. Räntekostnader budgeteras efter rimlig nivå av investeringsplan mm. 
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14. Kommunfullmäktige angav i juni det budgeterade resultatet till 11,7 mkr för 
2018. Förvaltningens förslag är 13,4 mkr. Vi yrkar att det budgeterade resultatet 
för 2018 ska vara 15,4 mkr. 

SAMMANFATTNING 

1. Bifall till KF beslut i juni 2017. Avslag Bjäre- - 2 600 tkr 
partiets neddragning av skolpeng med 2,6 mkr 
2. Tillskott till vård och omsorg enligt genom- - 5 279 tkr (inklusive att lokaleffektivise-
lysningen. Avslag Bjärepartiets neddragningar ring på 1 mkr och neddragning av ram på 
på 1,5 mkr. 0,5 mkr stryks) 
3. Avslag medel ny fastighetsorganisation + 1 000 tkr 
4. Språksatsning för nyanlända Ingen budgeteffekt, täcks av balanserade 

statsbidrag. Se förvaltningens förslag. 
5. Tillskott utveckling av byaföreningar och ut- - 500 tkr. 
smyckningsbidrag till vägföreningar. Avslag 
Bjärepartiets neddragning. 
6. Avslag på ny upphandlartjänst. + 600 tkr 
7. Tillskott medel underhåll av kulturmiljöer - 300 tkr 
8. Upprätta handlingsplan för rätt till heltid. - 300 tkr 
9. Tillskott medel för arbetskläder - 200 tkr 
10. Utred småföretagarhotell för företagare i Ingen budgeteffekt, görs av förvaltningen 
uppstartsskedet 
11. Omdisponeringar i investeringsplan Uppdra åt kommunstyrelsen att omdis-

ponera 3 mkr till cykelleder och ny för-
skola. Ny skolorganisation beaktas efter 
beslut. 

12. Tillskott medel upprustning Malenbadet Investeringsplanen + 2 mkr, under plan-
perioden. 

13. Ny skatteberäkning med uppdaterat befolk- + 7 579 tkr 
ningstal, ny räntekostnadsberäkning, samma 
internränta på alla investeringar, budgetering av 
intäkter uppdateras. 
14. Budgeterat resultat 2018 +15,4 mkr. 
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Budget 2018 och plan 2019 – 2022 – Båstads kommun. Liberalernas förslag 

Båstads kommun är inne i en intressant utvecklingsfas med goda tillväxtmöjligheter. Allt det 
vi planerat för under de senaste 20 åren börjar vi nu skörda frukterna av i och med 
tågtunnelns färdigställande. 

Dock står vi inför stora utmaningar som vi måste hantera, såsom att behålla och utveckla vår 
viktigaste resurs – vår personal, att ge våra barn och ungdomar en god start i livet genom 

ändamålsenliga förskolor och skolor och att ge alla medborgare möjlighet att kunna påverka 
sin närmiljö, att känna sig trygga och bli sedda. Vi måste se till att fånga upp och föra en 
dialog med våra barn och ungdomar för de ligger ofta i framkant när det gäller lösningar på 
aktuella utmaningar och att vi har barn och ungdomsperspektiv på dagens och 
morgondagens beslut. Dessutom ge vård‐ och Omsorgsenheten rätt förutsättningar för att 
ge bra vård och omsorg till våra äldre. 

För att göra det tydligt vilka prioriteringar som vi Liberaler gör, så utgår vi från 
Förvaltningens förslag från 2017.10.17 vilken gav ett budgeterat resultat för 2018 om 13,4 
mkr. Här nedan preciserar vi våra prioriteringar: 

1. Liberalerna har långsiktigt arbetat för att fler medborgare ska känna att de får 
inflytande över sin närmiljö och sitt närsamhälle. Att stödja byaråden i deras arbete 
för byutveckling och by‐trygghet anser vi vara angeläget. Dessutom så vill vi se till att 
ett Ungdomsråd kommer i gång under 2018 och för detta arbete krävs det pengar. Vi 
avsätter 300 tkr för detta under begreppet Demokratiutveckling vilket är i linje med 
2017 års budget. 

2. I centralorten Båstad och i Torekov så bekostas utsmyckningen och skötseln av 
grönområden och parker genom skattekollektivet och kommunens försorg. I alla 
andra orter på Bjäre måste fastighetsägarna bekosta detta själva genom avgift till 
vägföreningarna. Denna uppenbara orättvisa har vi Liberaler kämpat länge för att 
minska och förra året fick vi igenom detta i budgeten för 2017. Därför avsätter vi 
även i år 200 tkr som ett utsmyckningsbidrag till vägföreningarna. Långsiktigt vill 
Liberalerna ta ett helhetsgrepp om vem som ska ansvara för vägunderhåll och 
grönytor i vår kommun, orättvisorna måste bort. 

3. Genomlysningen gav vid handen att Vård och Omsorg behöver ca 10 mkr mer för 
budgetåret 2018. Bjärepartiets förslag innebär ett tillskott om 4,25 mkr och ett 
sparkrav om 0,5 mkr vilket är helt obegripligt med tanke på hur underfinansierad 
Vård‐ och omsorg är. Det mest angelägna är att vi kan öka s.k. kring‐tiden för vår 
personal som jobbar inom hemvården. Kring‐tiden idag är satt till 25 % vilket inte på 
långa vägar räcker. Liberalerna är beredda att öka denna tid till 30 %.  Detta innebär 
ett tillskott till Vård‐ och Omsorg med 3,7 mkr. Dessutom tar vi bort Bjärepartiets 
obegripliga sparkrav på vård‐ och omsorg vilket innebär ett tillskott om + 1,5 mkr. Det 
innebär att Liberalerna tillskjuter ca 9,5 mkr vilket ger förvaltningen förutsättningar 
för en väl förankrad budget som ökar ansvarstagandet hos personalen och ett 
incitament att driva verksamheten kostnadseffektivt och med framtidstro.  

4. Bjärepartiet ger besparingsuppdrag inom förskola, grundskola och gymnasieskola 
trots att de inte lagt fram förvaltningens plan för ny skolstruktur som visar på 
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kostnadseffektivare skollokaler utan tvärtom, fastslagit en skolstruktur i västra delen 
av kommunen som innebär ökade driftskostnader med mångmiljonbelopp. Detta är 
att börja i fel ände av en uppgift. Dessutom så faller Båstads kommun kraftigt i 
skolrankingen och är långt från vårt mål att vara 10:e bästa skolkommun. Det krävs 
andra åtgärder än neddragningar och uteblivna strukturella åtgärder för att höja 
skolrankingen. Vi Liberaler vill inte se någon neddragning på förskolans och skolans 
område. Därför säger vi nej till Bjärepartiets neddragning om 2,6 mkr på skolpengen 
för grundskola och gymnasieskola. 

5. Under de senaste åren har kommunen tyvärr dragit ner på resurserna till det 
brottsförebyggande arbetet och säkerhetsarbetet i vår kommun. Vi vill ge resurser 
för att inrätta en säkerhets‐, trygghets‐ och brottsförebyggande funktion/tjänst i vår 
kommun och avsätter därför 300 000 kr. Den ökade otryggheten i samhället måste vi 
tillsammans med polis, kommun och allmänhet bekämpa och motverka. 

6. Vi Liberaler vill se att fler använder den nu utbyggda kollektivtrafiken och öppnar upp 
för fria resor för äldre och för skolungdomar under sommarloven. 11 kommuner i 
Skåne har infört seniorkort och nu är det dags för Båstad. Regeringen har avsatt 
pengar för ungdomars resor under sommarlovet så det är dags för Båstad att söka 
dessa pengar och redan 2018 erbjuda våra skolungdomar fria sommarlovsresor.  

7. Förvaltningen justerar befolkningsprognosen upp med + 100 invånare från 14 564 till 
14 664 invånare. Vid budgetberedningens möte 12.10.2017 presenterades 
befolkningssiffror om 14749 invånare per den 19.09.2017 och tendensen är stadigt 
stigande vilket innebär att siffran per den 1.11.2017 kommer högst troligt att vara 
betydligt högre. Liberalerna gör det rimliga antagandet att befolkningen per den 
1.11.2017 kommer att vara 14 800 invånare, vilket innebär + 136 fler än 
förvaltningens prognos. 

8. I Bjärepartiets förslag sätts internräntan till 1,75 % som grund för kommunens 
budget, vilket är i linje med SKLs rekommendationer. Bjärepartiet gör undantag för 
avgiftsfinansierade investeringar då främst VA‐investeringar där internräntan sätts till 
1,0 %. Vi Liberaler anser att man ska följa SKLs rekommendationer om en internränta 
på 1,75 % på alla typer av investeringar. 

9. Vi vill avvakta med att avsätta pengar till ny fastighetsorganisation tills detta ärende 
är ordentligt belyst och beslut fattat, varför vi inte är beredda att reservera 1 mkr till 
detta ändamål. 

10. Investeringsbehoven är stora de kommande åren när det gäller skolor, förskolor och 
utbyggnad och investeringar i Vatten och Avlopp. Därför anser vi Liberaler att det är 
försvarbart att rejält överstiga de ekonomiska ramar som vi antagit i fullmäktige. 
Liberalernas investeringsbudget hamnar på ca 200 miljoner kronor för 2018. Om‐ och 
tillbyggnaden av Förslövs F – 6 skola enligt presenterat program innebär att budgeten 
för 2020 behöver höjas med 47 mkr. Om‐ och tillbyggnaden av Västra Karups F – 6 
skola enligt presenterat program innebär att budgeten för 2019 behöver höjas med 
19 mkr. Liberalerna anser ombyggnaden och tillbyggnaden av Förslövs och Västra 
Karups skolor är långsiktigt rätt men vill avvakta med att precisera beloppen efter 
ordentlig genomgång vilket även inkluderar Grevie skola. 
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11. Ambitionsnivån när det gäller utbyggnaden av Gång‐ och Cykelvägar i vår kommun är 
alltför låg. Det finns många angelägna projekt som måste lyftas fram. Bland annat a. 
cykelvägen i Västra Karup mellan ”Lindströms affär” och idrottsplatsen i Glimminge 
och b. cykelvägen mellan Östra Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats. Därför 
avsätter vi ytterligare 3 mkr för gång och cykelvägar årligen mellan under 
budgetperioden 2018 – 2020. 

 

EKONOMISK SUMMERING AV LIBERALERNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR BUDGETÅRET 2018 

(jämfört med Förvaltningens förslag 17.10.2017) 

1. Demokratiutveckling (byaråd och ungdomsråd)                                   ‐ 300 000 kr 

2. Utsmyckningsbidrag till våra vägföreningar                                           ‐ 200 000 kr 

3. 14 800 kommuninvånare – ökning med 136                                       + 6 500 000 kr 

4. Internränta om 1,75 % på alla investeringar                                         + 775 000 kr 

5. Vård & Omsorg – kring‐tiden ökas från 25 % till 30 %                        ‐ 3 700 000 kr 

6. Bort med BPs sparkrav på Vård‐ och Omsorg                                     ‐ 1 500 000 kr 

7. Ny fastighetsorgansiation ej fastställd ‐ avvakta                                + 1 000 000 kr 

8. Fria resor ‐ äldre och skolungdomar                                                     ‐     250 000 kr                                     

9. Trygghets‐ och säkerhetstjänst                                                             ‐      300 000 kr 

SUMMA BUDGETERAT NETTORESULTAT                                                  + 15 400 000 KR 

 

Båstad  November 2018 

LIBERALERNA I BÅSTAD                   

 Thomas Andersson        Mats Lundberg 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-11-08 1 av 1 

 

 

KS § 264  Dnr KS 001058/2017 - 900 

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

 
Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till 

förbundsordningen, som nu finns för godkännande hos alla medlemmar.      
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-26, med tillhörande bilaga. 
 Protokollsutdrag från utbildningsnämnden.      
 
Förvaltningens och 
Utbildningsnämndens 
förslag Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

godkänns enligt bilaga. 
        
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
 Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

godkänns enligt bilaga.      
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

UN§96 DnrUN 000441/2017- 600 

Sida 

5 av 5 

Nyförbundsordningför Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till 
förbundsordningen, vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund-Svensson, administrativ chef, 
2017-10-26 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 

Förvaltningens förslag Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 
godkänns enligt bilaga. 

Föredragande Margaretha Ekelund-Svensson, administrativ chef, föredrar ärendet. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne . 
godkänns enligt bilaga. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

justerandes si aturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum:: 2017-10-26. 
Handläggare: Margareta Ekelund-Svensson 

Dnr: UN 000441/2017-600 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Förslag till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 
Skåne 

Förslag till beslut 
Förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne godkänns 
enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbunds
ordningen, vilket nu finns för godkännande hos alla medlemmar . 

Bakgrund 

1 (1) 

Kommunalförbundet AV Media bildades 1997 och började sin verksamhet 1998. Medlemmar 
är 12 kommuner i norra Skåne. Syftet med kommunalförbundet är att tillvarata medlemmar
nas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet 

Aktuellt 
Kommunalförbundet har tagit fram förslag till en ny förbundsförordning. Förslaget har tagits 
fram av 4 medlemskommuner under ledning av en konsult. Extern revisor och politiska reviso
rer har också varit med i arbetet 

Verksamhetsområde 
Barn och skola 
Margareta Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

Beslutet ska expedieras till: 
AV Media Skåne 
Margaretha Ekelund Svensson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 

Samråd har skett med: 
Sara Damber 

171026\fel! talet kan inte representeras i angivet format. \ tz 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-11-08 1 av 1 

 

 

KS § 257  Dnr KS 000460/2017 - 350 

Svar på motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet framför i en motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda 

diskussion med Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker 
över/underfart för oskyddade trafikanter. Några större ombyggnationer av 
trafikverkets väg 1730 är för närvarande inte aktuella. Åtgärden med en 
planskild korsning ryms inte i den budget som kommunen avsatt. Utformning 
av korsningspunkten kommer att ske i samråd med Trafikverket och 
förslagsvis anläggs i detta skede en traditionell gång- och cykelpassage i plan.   

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

daterad 2017-10-18, med tillhörande bilagor. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag 1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med 

Trafikverkets väg 1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en 
traditionell gång- och cykelpassage i plan i samråd med Trafikverket.  

 2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en 
ombyggnation av väg 1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning då 
bör utredas närmare.  

 3. Motionen anses därmed besvarad. 
 
Föredragande Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 
       
Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

 
1.  Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med 

Trafikverkets väg 1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en 
traditionell gång- och cykelpassage i plan i samråd med Trafikverket. 

2.  Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en 
ombyggnation av väg 1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning  
då bör utredas närmare. 

3.  Motionen anses därmed besvarad. 
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inglun1
Maskinskriven text
BILAGA 2



 Tjänsteskrivelse  
 

171018\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum:  2017-10-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS  
 
 

Motion - Säker övergång för gång-, cykel- och ridled för gång-, cykel- och rid-
led 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med Trafikverkets väg 
1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en traditionell gång- och cykelpassage i plan 
i samråd med Trafikverket. 
 
2. Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en ombyggnation av väg 
1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning då bör utredas närmare. 
 
3. Motionen anses därmed besvarad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet framför i en motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda diskussion med 
Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker över/underfart för oskyddade trafi-
kanter. Några större ombyggnationer av trafikverkets väg 1730 är för närvarande inte aktuella. 
Åtgärden med en planskild korsning ryms inte i den budget som kommunen avsatt. Utformning 
av korsningspunkten kommer att ske i samråd med Trafikverket och förslagsvis anläggs i detta 
skede en traditionell gång- och cykelpassage i plan. 
 
Bakgrund 
Centerpartiet har inkommit med en motion om en säker övergång för gång-, cykel- och ridled 
vid banvallens korsning med trafikverkets väg i Nöttebackar (bilaga 1). I motionen skrivs att 
”Trafikverket skall bygga om vägen på ett trafiksäkrare sätt vid gamla järnvägsspåret och att 
det är lämpligt att utföra planfri passage för de s.k. oskyddade trafikanterna samtidigt när ar-
betet skall utföras”. 
 
Centerpartiet föreslår i sin motion att förvaltningen får i uppdrag att inleda diskussion med 
Trafikverket för genomförande av en planfri trafiksäker över/underfart för oskyddade trafi-
kanter. 
 
Aktuellt 
Planering pågår för genomförande av den första etappen med att omvandla banvallen mellan 
Grevie och södra Båstad till en gång, cykel och rekreationsled där ridning kan vara tillåten 
längs vissa sträckor. Diskussioner har förts med Trafikverket om korsningspunkten med väg 
1730 vid Nöttebackar. Trafikverket har för närvarande inga planer på att bygga om vägen.   
 
I samband med planering för den nya gång, cykel och rekreationsleden på banvallen har kom-
munen haft och kommer att ha en dialog med Trafikverket om utformning av korsningspunk-
ten vid Nöttebacker. Ett avtal har tecknats med Trafikverket, vilket innebär att Trafikverket 
kommer medverka under projektets gång för att säkerställa att korsningen uppförs utifrån 
standarder som Trafikverket kan godta, bland annat med avseende på trafiksäkerhet. Den ut-
formningen som föreslagits av kommunen, med viss input från Trafikverket, illustreras i bilaga 
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2. Detta är en preliminär utformning och vissa justeringar kommer att ske. Korsningspunkten 
är i detta förslag inte avskild i plan. 
 
Att genomföra en korsningspunkt antingen som bro eller tunnel inryms inte i de medel som är 
avsatta för projektet. Någon kalkyl har inte tagits fram, men en grov uppskattning är att en 
planskild korsning skulle medföra en merkostnad på mellan 4-6 mkr. Vidare innebär en plan-
skild korsning omfattande åtgärder inom Trafikverkets vägområde och därmed också en ut-
dragen process. Åtgärder inom vägområdet ska normalt drivas av Trafikverket.  
 
Förvaltningens bedömning är att Trafikverket i framtiden bör planera för en ombyggnation av 
väg 1730 vid Nöttebackar. En planskild korsning bör då utredas närmare. Eftersom det för 
närvarande inte finns några konkreta planer hos Trafikverket för ombyggnad av väg 1730 fö-
reslås att en traditionell gång- och cykelpassage i plan anläggs i detta skede. 
 
  
Teknik- och service 
Ingemar Lundström 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik- och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Motion från Centerpartiet 
Bilaga 2. Preliminär skiss utformning av korsningspunkt vid Nöttebackar. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001120/2017 – 100 
 
 

Väckt motion - Alkolås i kommunala fordon 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-10-18, angående alkolås i kommunens  fordonfrån Uno Johans-
son (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Uno Johansson (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001181/2017 – 700 
 
 

Väckt motion - Broddar till alla 65 år och äldre 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-10-31, angående broddar till alla 65 år och äldre från Ib Nilsson 
(C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Ib Nilsson (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
 
 

-256-



-257-



 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001166/2017 – 903 
 
 

Väckt motion - angående avgiftsfria resor för äldre  
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-10-27, angående avgiftsfria resor för äldre från Thomas An-
dersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001164/2017 – 903 
 
 

Väckt motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-10-18, angående avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar  
från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001079/2017 – 350 
 
 

Väckt motion - motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-
Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-10-12, angående motionsspår med belysning i Bå-
stad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast 2026 från 
Uno Johansson (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Uno Johansson (C) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001088/2017 – 380 
 
 

Väckt medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud på 
stranden vid Malen 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-10-13, angående att ändra tidsperioden för hundars vistel-
seförbud på stranden vid Malen ska redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt medborgarförslag. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001064/2017 – 300 
 
 

Väckt medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-10-09, angående Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort, ska 
redovisas och skickas för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt medborgarförslag. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
 
 

-267-



-268-



-269-



 Tjänsteskrivelse  
 

171115\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-11-15. Till: Fyll i slutlig beslutsinstans 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000951/2017 – 300 
 
 

Väckt medborgarförslag - Uppsnyggning av Grevie stationsområde samtidigt 
som gång- och cykelvägen Grevie-Dala anläggs 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.  
3. Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-09-12, angående uppsnyggning av Grevie stationsområde 
samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala anläggs ska redovisas och skickas för bered-
ning. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet 
i ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt medborgarförslag. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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