
12 Tätortsnära 
rekreationsområde

x Området är beläget med närhet till 
kusten samt till naturområden på 
Hallandsåsen. Det närmaste 
rekreationsområdet är 
Perhögsskogen, väster om 
planområdet.

13 Kommunal naturvård x Området berörs inte av det 
kommunala 
naturvårdsprogrammet.

14 Kommunal kulturvård x Enligt skriften ”Kulturhistoriskt 
värdefulla objekt och miljöer i 
Båstads kommun” 
rekommenderas ej förtätning i 
kvarteren vid Tegelugnslyckan. I 
skriften anges även att kvarterets 
mitt bör i möjligast mån lämnas 
fritt för trädgård och mindre 
uthusbyggnader.

15 Nuvarande verksamhet  
riskerar att överträda 
miljökvalitetsnormer

x

16 Riksintresse kulturmiljö x Planområdet innefattas av 
Riksintresse för kulturmiljö enl MB 
3:6. Planförslaget innebär att 
tillbyggnaderna till byggnaden  
”Borgen” rivs (se bild 1). Denna 
tillbyggnad (bild 2) anses 
förvanska den ursprungliga 
byggnaden och det är därför 
positivt att den rivs. Planförslaget 
innebär även att ”Danska 
glassbaren” (bild 3) samt 
byggnaden bakom (bild 4) rivs. 
Gällande detaljplan anger 
beteckningen q (kulturhistorisk 
värdefull miljö) för denna 
byggnad. Bedömningen är dock 
att byggnaden blivit så pass 
förvanskad med de olika 
tillbyggnaderna, att den inte längre
bedöms vara bevarandevärd.         

17 Regionalt intresse 
kulturmiljö

x Planområdet berörs av 
Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram.                  

18 Arkeologi x Inom planområdet finns inga 
kända fornminnen.

1

2

3

4
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19 Särdrag i naturen x På fastigheten Tegelugnslyckan 
17 står det ett äldre körsbärsträd. 
Trädet bör i möjligaste mån 
bevaras då det är så pass 
gammalt och fortfarande bär frukt.

20 Strandskydd x Planområdet omfattas ej av 
strandskydd.

21 Naturreservat o el 
Naturvård

x Planområdet omfattas ej av 
Riksintresse för naturvård MB 3:6.

22 Djurskyddsområde x
23 Växtskyddsområde x
24 Biotopskydd x
25 Miljöskyddsområde x
26 Vattenskyddsområde x
27 Naturminne x
28 Friluftsliv, rörliga friluftslivet, 

kustzon
x Planområdet ligger inom 

riksintresset för friluftsliv MB 3:6 
och rörligt friluftsliv MB 4:1,2. 
Planområdet berörs även av 
riksintresset för kustzon. Planen 
bedöms ej påverka dessa då 
området redan är bebyggt. De nya 
byggnaderna placeras delvis där 
det idag finns en befintlig byggnad 
och delvis inne på gården som 
idag inte är tillgänglig för 
allmänheten. 

PÅVERKAN Ingen/Liten Inverkan Betydande Kommentarer
Projektets omfattning

29 Är planen del av ett större 
projekt

x Nej

30 Miljöpåverkan av det 
överordnade projektet

x

31 Dagvattenhantering x Området är anslutet till det 
kommunala va-nätet.

32 Påverkan på 
trafiksituationen inom och 
utom planområdet

x Planen medför en del ökad trafik i 
området. 
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33 Påverkan på stads-
/landskapsbilden

          x Planen medför att hela byggnaden 
på fastigheten Tegelugnslyckan 
17 rivs samt att tillbyggnaden på 
tegelugnslyckan 11 rivs. Då de 
ursprungliga byggnaderna anses 
ha blivit förvanskade, kan detta 
anses vara positivt för 
stadsbilden. Byggnaden som 
kallas för Borgen kan i och med 
detta få en mer framträdande roll 
längs med Köpmansgatan. Nya 
byggnader (framförallt längs med 
Köpmansgatan) bör varsamt 
anpassas till omgivande 
byggnaders karaktärer.

34 Utnyttjande av -Mark x Den föreslagna förändringen 
bedöms vara ett effektivt 
utnyttjande av marken då det är 
centralt beläget och kan nyttja 
befintlig intrastruktur m.m.

35 Utnyttjande av -Vatten x
36 Utnyttjande av -Övriga 

naturresurser
x

37 Alstrande av - avfall x En ändring av verksamheten 
bedöms inte förändra mängden 
avfall. Däremot kan avfallet 
hanteras på ett effektivt sätt då 
planområdet ligger centralt i 
Båstad.

38 Alstrande av - föroreningar x
39 Alstrande av - störningar x En förändring av verksamheten 

bedöms inte ge upphov till 
störningar för omgivningen. 
Tvärtom kan störningarna anses 
minska väsentligt då discot 
kommer att försvinna från 
området.

40 Risker x Planområdet är beläget ca 100 
meter från en bensinstation. 

41 Hälsa x Byggnaden bör inte utformas med 
några lägenheter på entréplan 
mot Köpmansgatan på grund av 
buller. Dessa utrymmen kan 
istället inrymmas av 
verksamheter/handel. 

42 Miljö x Se punkerna 40 och 41 ovan.

PLANEN Ingen/Liten Inverkan Betydande Kommentarer
43 Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej

44 Avser planen reglera 
miljöpåverkande 
verksamheter

x Nej
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45 Har planen betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan

x Nej

46 Överensstämmelse med 
kommunens miljöstrategi

x Ja

47 Överensstämmelse med 
Båstad kommuns 
Översiktsplan ÖP 2008 x

Planens användning 
överrenstämmer med 
översiktsplanen.

PLANENS POSITIVA 
INVERKAN PÅ MILJÖ, 
HÄLSA MM

50 STÄLLNINGSTAGANDE

52

2013-04-17
……………… …………..

Lisa Myelady Lisa Rönnberg
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef

SAMMANFATTNING: 
* planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
* planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och
rörligt friluftsliv
* ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar för
omgivningen
* planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- 
och samhällsresurser nationellt eller lokalt.
* planförslaget berör inga kända fornlämningar
I samband med framtagandet av planen bör bullerfrågan, bevarande av
körsbärsträdet samt byggnation inom kvarteret belysas.

Kommentarer avslutas med följande konklusion:
Planen bedöms utifrån ovan gjorda behovsbedömning, ej ge en sådan 
miljöpåverkan att en miljöbedömning med miljökonsekvens- beskrivning 
enligt miljöbalken 6 kap 11, 12§ behöver genomföras.  

De positiva effekterna av den föreslagna förändringen innebär ökade 
möjligheter till boende i centrala Båstad, där befintligt tekniskt system kan 
utnyttjas. 
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• M 
SVEA HOVRÄTT 
Rotel 0601 
Mark- och miljööverdomstolen 

FÖRELÄGGANDE 
2017-12-21 

Aktbilaga 16 

I 
Mål nr. 
P 8052-17 060103 
Anges vid kontakt med domstolen 

Båstads kommun 
269 80 Båstad 

Sune Malmquist m.fl . ./. Båstads kommun 
angående detaljplan för fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ovanstående mål, se 
aktbilaga 14. 
Överklagandet i målet översänds, aktbilaga 1, 10-13. 

Ni föreläggs att till Mark- och miljööverdomstolen svara på överklagandet. Av svaret ska 
framgå om ni medger eller motsätter er klagandes yrkande om ändring. Om ni motsätter 
överklagandet ska ni ange skälen för detta och de eventuella bevis ni vill åberopa. 
Information om bevisning, se under upplysningar. 

Ni ska senast den 4 januari 2018 komma in med ett skriftligt yttrande över överklagandet. 
Yttrandet ska lämnas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Ger ni inte in något svar inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras i 
befintligt skick. 

Mark- och miljööverdomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via 
e-post. Om en handling skickas via e-post ska den inte samtidigt skickas på annat sätt. 
Använd vår e-postadress svea.avd6@dom.se och ange målnummer. 

Jill Cato 
Telefon 08 561 675 50 

Bifogade aktbilagor: 2, 10-14 

Dok.Id 1388418 
Postadress 
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Besöksadress Telefon 
Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 675 50 

Telefax 
08-561 675 59 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
09:00-15:00 
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SVEA HOVRÄTT 
Rotel 0601 

UPPLYSNINGAR 

Bevisning i Mark- och miljööverdomstolen 

P 8052-17 

Ni ska tydligt tala om för Mark- och miljööverdomstolen vad Ni vill styrka (bevisa) med 
varje bevis som Ni åberopar. 

Ni ska också meddela Mark- och miljööverdomstolen om Ni vill 
att personer som hördes i mark- och miljödomstolen ska höras på nytt i Mark- och 
miljööverdomstolen, eller 
att Mark- och miljööverdomstolen lyssnar på bandet som spelades in i mark- och 
miljödomstolen, eller 
att Mark- och miljööverdomstolen läser upp ur mark- och miljödomstolens dom vad 
personen berättade där. 

Om Ni vill att personer ska höras på nytt, ska Ni tala om skälen för detta. 

Om Ni vill åberopa helt nya bevis, måste Ni tala om varför Ni inte åberopade dessa redan i 
mark- och miljödomstolen. 

De personer som hördes i mark- och miljödomstolen behöver höras på nytt i Mark- och 
miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen finner att det är av betydelse 
för utredningen att de hörs på nytt i Mark- och miljööverdomstolen. Förnyade förhör ska 
hållas bara om det finns ett verkligt behov av det, t.ex. om Mark- och miljööverdomstolen 
behöver ställa kompletterande frågor eller om det är av betydelse för att bedöma tilltron 
hos dem som hörs. 

Det är Mark- och miljööverdomstolen som bestämmer om förnyade förhör ska hållas i 
Mark- och miljööverdomstolen. För att kunna göra denna bedömning behöver Mark- och 
miljööverdomstolen veta parternas uppfattning i frågan. 
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Hestra den 8 september 2017 

SV- A HOVFIÄTT 

Ini< 2017 -09- 1 2 

Målnr 
Aktbilaga 

Växjö Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
Box81 
351 03 Växjö 

SVEA HOVRÄTI 

INKOM: 2017-09-1 2 
MÅLNR: P 8052-17 
AKTBIL: 2 

Överklagande och begäran om prövningstillstånd av Mark- och 
Miljödomstolens Dom 2017-08-23, i mål P 3064-16 angående 
Kommunstyrelsen i Båstad beslut den 8 juni 2016, § 130, Beslut om 
antagande av Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17, Båstad kommun. 

Saken 
överklagan av detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun. Jag begär samtidigt 
anstånd med att utveckla vår talan i målet till den 15 oktober 2017 på grund av hög 
nrbetsbelnstning samt att vi gemensamt behöver anlita sakkunnig. 

Ärende 

Undertecknade lagfarna fastighetsägare av fastigheten Tegelugnslyckan 43, Klas Nilsson och 
Tegelugnslyckan 24, Sune Malmquist, överklagar härmed Mark- och Miljödomstolens Dom den 
23 augusti 2017, i mål P 3064-16 angående Kommunstyrelsen i Båstad beslut den 8 juni 2016, § 
130 - Beslut om antagande av Detaljplan förTegelugnslyckan 11 och 17. Dnr l<S 00216/2012-
315. 

Ombud enligt fullmakt för: 

Sune Malmquist 
Tegelugnslyckan 24 

Klas Nilsson 
Tegelugnslyckan 43 

överklagande av Tingsrätten i Växjö, MMD, Dom 2017-08-23 i mål P3064-16 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark· och miljödomstolen 
Domen f"beslt1tet 
är rätteligen överklagad (t) 

eu lY)~h- 1 ~ 

Sida 1 
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Svea hovrätt 
Rotel 0601 
Mark- och miljödomstolen 
Box 2290 
103 1 7 Stockholm 

Stockholm 2017-11-02 

SVEA HOVRÄTI 
060103 

INKOM: 2017-11-02 
MÅLNR: P 8052-17 
AKTBIL: 10 

Mål nr P 8052-17 Sune Malmquist m fl ./. Båstad kommun 

Sune Malmquist och Klas Nilsson vidhåller vad de tidigare anfört och får särskilt framhålla 

nedanstående. 

Detaljplanen ska upphävas. 

Beslut av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen och inte kommunfullmäktige har fattat beslut om detaljplanen. Den aktuella 

detaljplanen omfattar de centrala delarna av Båstad. Detaljplanen är inte i överensstämmelse 

med översiktsplanen och innebär ett nytt inslag i Båstads centrala delar genom att man tillåter 

bl a att de aktuella radhusen uppförs. Detta är något nytt för Båstads centrala delar och det är 

av väsentlig betydelse att kommunens högsta organ prövar frågan. 

Huvudregeln är att beslut om detaljplan ska fattas av kommunfullmäktige. Det är endast planer 

som inte är av stor vikt eller principiell betydelse som kan antas av annan än fullmäktige, se 5 

kap 27 § PBL. Kommunstyrelsens beslut är således i strid med nyssnämnda bestämmelse. 

Eftersom området ligger inom riksintresset för kulturmiljö måste detaljplaneringen ske med var

samhet. Även det är skäl för att fullmäktige ska fatta beslutet och inte kommunstyrelsen. 

Riksintresset kulturmiljö 

I Riksantikvarieämbetets listning över riksintresset för kulturmiljövården i Skåne län, uppdaterat 

2014-02-18, se bilaga 1, framgår följande gällande Båstad (sid 6). 

LANDAHL ADVOKATBYRÅ AB 

Box 19143 • 104 32 Stockholm 

Besöksadress: Rådmansgatan 40 

Tel 08-66 66 700 • Fax 08-66 66 900 

fornamn .efternamn® I andah I .se 

www.landahl.se 

Org nr .556852-5082 

Bankgiro 259-2715 
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Båstads stadsmiljö är präglad av medeltid och 1900-talets rekreationsliv. Uttrycket för riksintres

sen är "Delvis bevarat medeltida gatunät och den medeltida Mariakyrkan. Småskalig bebyg

gelse som speglar köpmans- och kustsamhället under 1700- och 1800-talen samt villor och 

pensionat från 1900-talets rekreationsort." 

Den aktuella detaljplanen tillåter bostäder, dvs i strid med riksintresset som en del av köp

mansstaden. De byggrätter som finns inom detaljplanen innebär inte att riksintresset kulturmiljö 

med pensionat och rekreationsboende kan bibehållas utan det är andra typer av boende som 

kan uppföras. Eftersom hela områdets kvartersmark anges som B bostäder bryter det mot tradi

tionen att ha handel utmed Köpmansgatan. 

Det finns en beteckning BH men det finns inte någon planbestämmelse för BH varför detaljpla

nen innebär att det endast är bostäder som tillåts. Det innebär en helt annan verksamhet än den 

som idag karaktäriseras inom riksintresset. Mer härom nedan. 

I bevarandeplanen anges att en stor del av byggnaderna i kvarteret är värdefulla. Att då föra in 

nya inslag påverkar byggnaderna på ett sätt som inte är närmare avvägt i detaljplanen. Som 

framgår av bevarandeplanen bör kvarterets mitt i möjligaste mån lämnas fritt för trädgård och 

mindre uthusbyggnader. Det är just kvarterets mitt som den aktuella detaljplanen omfattar och 

som kommer att bebyggas, vilket är i strid med bevarandeplanen. 

Antagandehandlingen har för kvartersmark endast en planbestämmelse- B. På plankartan finns 

dock angivet BH men det finns inte någon planbestämmelse för detta varför detaljplanen endast 

medger bostäder. Granskningshandlingen för detaljplanen innehåller planbestämmelsen BH 

"bostäder och handel" men antagandehandingen saknar planbestämmelsen. 

I granskningsutlåtandet daterat den 15 april 2016 anges inte att BH har tagits bort men så har 

skett utan att granskningsutlåtandet innehåller detta. Det innebär, som redogjorts för ovan, att 

detaljplanen inte är i överensstämmelse med bevarandeplanen och det finns en diskrepans så

väl mellan plankartan och planbestämmelserna som mellan planbestämmelserna och planbe

skrivningen då det i planbeskrivningen anges att syftet med detaljplanen möjliggör för perma

nentbostäder samt en del handel inom fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17. Detaljplanen 

medger inte någon handel. 

Detta är skäl att upphäva detaljplanen. Genom att detaljplanen endast medger bostäder får en 

större exploatering än vad kommunen har skrivit i planhandlingarna ske. 

2 
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J ett granskningsutlåtande ska kommunen göra en sammanställning av de skriftliga synpunkter 

som kommit in och en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna i 5 

kap 23 § PBL. Det framgår inte av granskningsutlåtandet varför planbestämmelsen BH har tagits 

bort. Till detta ska läggas att miljökonsekvensbeskrivning, oaktat länsstyrelsens bedömning, ska 

göras då det erfordras med hänsyn till riksintressebedömningen. 

Översiktsplan 

Det framgår av översiktsplanen att just Köpmansgatan ska vara ett område för centrum och han

del. Den aktuella detaljplanen medger inte någon handel och är således i strid med översikts

planen, se mer ovan. 

Den pi usmarkerade marken är belägen mot grannfastigheterna och medger att på marken 

endast komplementbyggnad får placeras. Det innebär att en komplementbyggnad enligt detalj

planen får placeras i anslutning till grannfastigheterna. Även om det är en utökad lovplikt för 

komplementbyggnad och komplementbostadshus, takkupor m m är det en betydande olägen

het att ett bostadshus får placeras i anslutning till grannfastigheterna. Det blir så att säga en upp

maning att placera komplementbyggnaden där framför en annan placering. 

Det ska även tilläggas att egenskapsgränserna är mycket otydliga på kartan. Det är svårt att ut

läsa var gränserna går. Detta då exempelvis övergången mellan plusmarkerad mark jämfört 

med punktprickad är svår att läsa på sina ställen. 

En detaljplanekarta ska vara tydlig så att det framgår vad som regleras, se 4 kap 32 § PBL. Tyd

lighetskravet är såväl för sakägare som för enskilda fastighetsägare. Det är därför särskilt viktigt 

med tydliga bestämmelsegränser. 

Skuggning 

Som tidigare framhållits kommer den planerade byggnationen att leda till kraftig skuggning av 

mina huvudmäns fastigheter och även omkringliggande fastigheter. Anledningen till det är att 

det är stora höjdskillnader inom kvarteret. Sune Malmquist och Klas Nilsson har gjort en egen 

skuggutredning som visar att det kommer att bli betydligt mer skuggning än kommunen angivit. 

3 
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Utredningen är utförd av Zoomarkitekter, Lund. Detta påverkar Sune Malmquists och Klas 

Nilssons enskilda intressen i sådan grad att det medför en betydande olägenhet för dem, se kap 

2 § 9 PBL, varför detaljplanen inte ska antas. Det är inte bara dessa fastigheter som påverkas 

utan även bl a Sven-Gunnar Anderssons fastighet. Sven-Gunnar Andersson var tidigare ombud 

för klagandena. Det enskilda intresset med större skuggning står mot det enskilda intresset att 

exploatera fastigheterna inom planområdet. Med hänsyn till den kraftiga påverkan som detta 

medför såväl på fastigheternas nyttjande som värdet ska detaljplanen upphävas. Det kommer att 

vara en skuggning från kl 13 till dess solen går ner, dvs under stor del av dagen. Det som är 

mycket märkligt att den skuggstudie som kommunen tagit fram tas fram efter antagandet av 

detaljplanen, dvs inte under planförfarandet. Även detta är lagstridigt eftersom utredning ska 

göras under planförfarandet, inte efter. 

Zoomarkitekters skuggutredning som gjorts för mina huvudmäns räkning bifogas, bilaga 2. Den 

skuggstudie som kommunen genomförde var inte en del av de handlingar som sakägarna fick 

del av, och har stora brister. Det är oacceptabelt att sakägarna under planarbetet inte fått del av 

skuggstudien. Det framgår inte vem som har gjort skuggstudien eller när den gjordes samt om 

kommunstyrelsen hade fått del av den före antagandet. Skuggstudien visar endast snedvyer från 

nordost varför man inte kan bedöma skuggornas utbredning in mot husen. Den 20 juni är 

felaktigt redovisat. Utöver detta ska tilläggas att skuggstudien endast redovisar två klockslag, kl 

12 respektive 15. Det är ofta så att det på senare delen av eftermiddagen och på kvällen som 

sol på uteplatser värdesätts som allra mest. Kommunen borde också ha redovisat ett senare 

klockslag, framförallt på sommaren i en ort som Båstad som präglas av rekreation och 

sommarnöje. Arkitekt Niklas Emgårds slutsats är att en ny bebyggelse i enlighet med 

detaljplanen orsakar en kraftig eller mycket kraftig skuggning av de lägre belägna 

grannfastigheterna under senare delen av eftermiddagen och kväll under hela året. Detta är en 

påtagligt negativ effekt som inte kan anses vara acceptabel. Det är stora nivåskillnader mellan 

husen och som framgått ovan är det en betydande olägenhet som inte ska godtas vid 

planläggningen. Det kan konstateras att redan kl 14 kommer husfasaden att falla i skugga. Det 

betyder att det blir mörkt inomhus bl a genom att fönster skuggas. 

Dagvatten 

I planen anges att dagvattenfördröjning ska utformas i enlighet med kommunens riktlinjer. 

Detta är inte förenligt med PBL. Det finns möjlighet att reglera frågan om dagvatten i detaljpla

nen men utformningen ska vara en annan. Skyddsåtgärder såsom exempelvis fördröjningsmaga

sin för dagvatten kan föranstaltas om, se 4 kap 12 § PBL. Med den aktuella utformningen, som 
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inte är förenlig med PBL, överlämnas frågan till kommunens riktlinjer- riktlinjer som kan änd

ras. Det skapar inte någon förutsägbarhet. 

Vad gäller buller finns det precis som för dagvatten möjlighet att om det finns särskilda skäl för

ordna om högsta värden för störning genom buller, se 4 kap 12 § PBL, men utformningen ska 

inte ske på det sätt som kommunen har gjort där man anger att det ska vara tyst sida osv utan 

det ska anges bullerbegränsningsvillkor, inte tyst sida. Det kan även konstateras att beträffande 

den sk Borgen finns ingen bestämmelse alls gällande M2. Bullersituationen för del av detaljpla

nen är således oreglerad, vilket inte är förenligt med PBL. 

Det är stora nivåskillnader i området och för att kunna bygga exempelvis radhusen behöver 

sannolikt en större utfyllnad göras. Till detta ska läggas att i planen anges nockhöjd, vilket inte 

tillhör vanligheterna men i illustrationerna i planbeskrivningen sid 21 har man illustrerat radhu

sen med ett platt tak med ett takplan som det går att vistas på. Det innebär att det kommer att 

bli en mycket stor insyn till grannfastigheterna då människor ska vistas på takplanet. Nockhöjd 

är inte lämpligt när man tänkt sig en byggnad med platt tak. En stor byggnad kommer att tillåtas 

jämfört med andra utformningar än platt tak. 

Mark- och miljödomstolens handlägg.oio_g · 

Mark- och miljödomstolen höll sammanträde och syn i Båstad. När mina huvudmän kom till 

kommunhuset vari sammanträdet skulle hållas satt redan mark- och miljödomstolen i samma 

rum som kommunen. Mina huvudmän fick vänta utanför under en längre stund varför mina hu

vudmän upplevde det så att mark- och miljödomstolen hade ett förmöte med kommunen. Detta 

är inte en acceptabel handläggning då det har skapat en känsla av att målet på förhand var upp

gjort. 

.Planbeskedets bundenhet 

Kommunstyrelsen har i sitt planbesked 2012 beslutat att det ska vara kommersiell verksamhet i 

bottenplanen ut mot Köpmansgatan och att de nya byggnaderna med avseende på material, 

storlek och form ska vara anslutna till bevarandeprogrammets intentioner, se kommunstyrelsens 
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beslut 2012-04-11, bi laga 3. Planbesked är ett institut som infördes när nya PBL trädde i kraft 

2011. Av 5 kap 2 § PBL följer att kommunen i planbeskedet ska redovisa sin avsikt i frågan om 

att inleda en sådan planläggning. Båstad kommun har tagit det ett steg längre genom att också 

sätta inriktningen för detaljplanen. En inriktning som kommunen sedermera har frångått bl a ge

nom att inte längre ha handel utan endast bostäder inom planområdet och man har gjort avsteg 

från att de nya byggnaderna ska anpassas till omkringliggande bebyggelse i material, storlek 

och form. Att placera radhus som avsikten är med i Il ustrationskartan är i strid med den omgi

vande bebyggelsen i kvarteret. Detaljplanen saknar även bestämmelse om vilka material som 

tillåts. Detta hade kommunen kunnat göra i större utsträckning än vad som gjorts. Detta är såle

des i strid med planbeskedet. Eftersom kommunen har valt att i planbeskedet fatta beslut om in

riktningen ska denna följas. I Did6n Kommentaren till PBL anges att planbeskedet inte är bin

dande på så sätt att det föregriper den efterföljande planläggningen. Då kommunen varit så tyd

lig i sitt beslut måste planbeskedets inriktning följas av kommunen eller i vart fall motiveras om 

avsteg görs. Av kommentaren 5 kap 5 § PBL framgår att planförslaget kan ges en annorlunda 

inriktning och utformning men här har man istället valt att frångå planbeskedets intentioner att 

man ska ha en anpassning utan att närmare gå in på det. Det finns således en viss bundenhet. 

Mark- och miljööverdomstolens handläggning 

Mina huvudmän hemställer att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde och syn i 

Båstad. 

SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Det finns skäl att betvivla riktigheten i det slut som mark- och miljödomstolen kommit till då 

plankartan och planbestämmelserna har diskrepans sinsemellan och även med planbeskriv

ningen och därför ska prövningstillstånd meddelas. Det ska även framhållas att grund för pröv

ningstillstånd med anledning av att mark- och miljödomstolens dom är oriktig föreligger då av

vägningen för mina huvudmän och de enskilda intressena att exploatera fastigheterna respek

tive det intrång som uppstår genom ökad skuggeffekter inte har beaktats på ett rätt sätt varför 

prövningstillstånd ska meddelas även på den grunden. 

Med hänsyn till att planbeskedet är ett nytt institut behöver Mark- och miljööverdomstolen 

pröva det förhållandet att när en kommun, som Båstad kommun har gjort, har givit mycket 
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starka instruktioner i planbeskedet och sedan avviker från detta, vilken skyldighet kommunen 

har att följa planbeskedet. Det är således av vikt för rättstillämpningen att få prövat denna fråga 

varför prövni ngsti I Istånd ska meddelas. 

7 
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rill BÅSTADS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Hkonomiutskottet 
Kommunstyrelsen 

KSeu 
KS 

§ 53 
§ 12B 

2012-03-28 
2012-04-11 

dnr. KS 216/12 -315 

14 r·,- :m_: ... 
L SVEA HOVRA n 

Detarjplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun -
Begäran om planbeskeci 

Beskrivning av ärendet Ägarna till fastigheterna Tegelugnslyckan 11 (Borgen) och Tegelugnslyckan 17 
(Danska'glassbaren) vill utveckla sina fastigheter genom att riva tillbyggnader
na till Borgen (Madison), samt Danska glassbaren och huset bakom den, för att 
sedan bygga ett nytt hus längs gatan och ytterligare hus inne på gården. Man 
tänker sig huvudsakligen bostäder, men eventuellt kommersiella lokaler i bot
tenvåningen mot l(öpmansgatan. För att kunna genomföra detta krävs ny de
taljplan för fastigheterna. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse frän planar-kitekt Karin Stenholm med bilagor, 
daterad 2.012-03-19; bilaga. 

Yrkande Ann-Ma1ie Jolmsson (C): Det ska val'a kommersiella verksamheter i bottenpla
net ut mot Köpmansgatan. 

Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Utskott/presldhun 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medge1· att förslag till detaljplan för 
Tegelugnslycka11 11 och 17 får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Gällande tomtindelningsplanel' för de aktuella fastigheterna får upphävas i 
samband med att en ny detaljplan vinner laga kraft. 

3, Detaljplanen uppl'ättas på fastighetsägarnas bekostnad. 

4. Detaljplanen inordnas med prioritet två i planavdelningens prloriteringslis
tan. 

5. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) ej behöve1• upprättas. 

6. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda ev. förslag till exploate
ringsavtal. 

7. Det ska vara kommersiella verksamheter i bottenplanet ut mot Köpmansga
tan. 

Forts. på nästa sida 

Jnsterandes siJmaturer 
KS/närnnd l<F U td ragsbestyrkandc 

fm i 5' 
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fru BÅSTADS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

KS 2012-04-11 
Yrkande 

Proposition 

Omröstning 

Utskott/presklium 

2012-04-11 30 

KS § 128 

Forts. detaljpfan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kom
mun - Begäran om planbesked 

Ingela Stefansson (S), Ann-Margret l{jellberg (S) och Jonas Nilsson (MP): 
Bifall till ekonomiutskottets förslag samt följande tillägg: 
"De nya byggnadema ska ansluta till omgivande bebyggelse i material, storlek 
och form ( enligt bevarandeprogrammets intentioner)". 

Efter framstäUda propositioner på det fra1:11lagda tilläggsyrkandet finner ordfö
randen att det avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning god
känns: 

Ledamot som viJJ avslå tilläggsyrkandet röstar JA; 
Ledamot som vill bifalla till äggsyrkandet röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 3 JA-röster och 10 NEJ-röster enligt följande: 

Ledaniot JA NEJ AVST/1.R 
Åsa Ragnarsson (M) X 
UlfHolmbersr (Ml X 
Charlotta Biärholm (FPl X 
Torgny Brenton (KD) X 
Ann-Marie Johnsson fC) X 
Uno Johansson [C) X 
Bo Wendt (BPl X 
Bddie Grankvist fBPl X 
James Jolmson (BPl X 
Ann-MargretKJ.ellberg (S) X 
Ingela Stefansson {S) X 
Katarina Torema]m (MP) X 
Anette Åkesson (M) X 
SUMMA 3 10 

Kommw1styrelse11 lwr således beslutat att bifalla tflläggsyrka11det. 

Forts. på nästa sida 

Justerandes sl.Rnaturer 
KS/nämnd KF Utdragsllestyrkaude 

0 IS-/tr)' 
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fru BÅSTADS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Utskott/presidium 

2012-04-11 31 

KS § 128 

Forts. detaljplan förTegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kom
mun - Begäran om planbesked 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för 
Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Gällande tomtlndelningsplaner för de aktuella fastigheterna får upphävas i 
samband med att en ny detaljplan vinner Jaga kraft. 

3. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarnas bekostnad. 

4. Detaljplanen inordnas med prioritet två i planavdelningens prioriteringslis
tan. 

5. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) ej behövel' upptättas. 

6. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda ev. föt·slag till exploate
l'ingsavtal. 

7. Det ska vara kommersiella verksamheter i bottenplanet ut mot Köpmansga
tan. 

8. De nya byggnadema ska ansluta till omgivande bebyggelse i material, stor
lek och form ( enligt bevarandeprogrammets intentioner). 

fustemndes sll!nnll1ror 
KS/niimnd KF Utdragsbestyrkande 

" tril iS 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-01-23 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson  

Dnr: 000406/2017-600 

 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete för Vuxenutbildning 2018 
 

Förslag till beslut 
 
1.Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi Båstad  
Vuxenutbildning för 2018 
 
Sammanfattning av ärendet 

En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs årligen enligt Skollagen 4 kap 
3 och 4 §§. Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning är: 

1. Arbeta med likabehandling och kränkningar 

2. Elever som behöver extra stöd 

3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola och yrkeshögskola 
 

Bakgrund 
En plan för det systematiska kvalitetsarbetet fastställs årligen enligt Skollagen 4 kap 
3 och 4 §§. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och 

stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kom-

petens i syfte att stärka sin ställning i arbetets och samhällslivet samt att främja sin 

personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov 

och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras. 

  
Aktuellt 

Rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare har vid utvecklingsdag gemensamt tagit 
fram prioriterade förbättringsområden för 2018 genom att analysera föregående års 
nulägesanalyser, enkäter, resultatuppföljning och insatser.  
Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning är: 

1. Arbeta med likabehandling och kränkningar 

2. Elever som behöver extra stöd 

3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola och yrkeshögs-

kola. 

 

Konsekvenser av beslut 

Utgångspunkten är att stärka elevernas måluppfyllelse och utveckla det individbase-

rade lärandet samt stärka elevernas möjligheter att studera vidare eller få ett arbete. 

 
Ekonomi 
Det systematiska kvalitetsarbetet sker inom ramen för verksamhetens 
resurstilldelning 
 
Bildning och arbete 
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Henrik Andersson Bildningschef 
Ewa Nilsson Rektor Akademi Båstad Vuxenutbildning 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018 vid Vuxenutbildningen i Båstads kommun 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Akademi Båstad vuxenutbildning 
 

Samråd har skett med: 
Ewa Nilsson rektor Akademi Båstad vuxenutbildning 
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Dnr Ks 000406/2017-600 
 
 
 
 
 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018 vid 
Vuxenutbildningen i Båstads kommun 

 
 
 
 

 
Båstad kommuns vision: 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang.  
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Skolhuvudman Skollagen 4 kap 3 § 
 
Varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå ska systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
 

 
Rektor Skollagen 4 kap 4 § 
 
Sådan planering, uppföljning och utveckling utbildningen som anges i 3 § 
ska genomföras även på skolenhetsnivå. Rektor ansvarar för att 
kvalitetsarbetet genomförs. 
 

 
Personal Skollagen 4 kap 3 § 
 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
övrig personal samt elever. 
 
 
Övergripande mål Skollagen 20 kap 2 § 
 
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbetets och samhällslivet 
samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen 
ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst 
utbildning ska prioriteras. 
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Underlag 
 
Rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare har vid utvecklingsdag 
gemensamt tagit fram prioriterade förbättringsområden för 2018 genom 
att analysera föregående års nulägesanalyser, enkäter, resultatuppföljning 
och insatser.  
 
Utgångspunkten är att stärka elevernas måluppfyllelse och utveckla det 
individbaserade lärande samt stärka elevernas möjligheter att studera 
vidare eller få ett arbete. 
 
 
Prioriterade utvecklingsområden för Akademi Båstad Vuxenutbildning 

1. Arbeta med likabehandling och kränkningar 
2. Elever som behöver extra stöd 
3. Samverkan med arbetsliv samt med högskola, folkhögskola och 

yrkeshögskola. 
 
 
 
Resurser: 

1. Förstelärare 
En förstelärare i lärarteamet för vuxenutbildningen har fokus på att 
utveckla vuxenpedagogiken på skolan och därmed öka måluppfyllelsen 
för eleverna på alla nivåer.  

 
 

2. Kvalitetssäkrare av kunskapsnivåer och måluppfyllelse 
Genom en tydlig kartläggning av elevers kunskapsnivå på SFI, 
säkerställs att eleverna erbjuds plats på rätt utbildningsspår.  
Detta innebär möjlighet till effektivare språkinlärning och bättre 
genomströmning för eleverna på SFI.  
Med utbildningsplikt (fr om 1/1 2018) ställs högre krav på en flexibel 
undervisning vid SFI. En lärare kommer att ha fokus på att 
kvalitetssäkra alla utbildningsspår på SFI mot kursplanernas mål.
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Utvecklingsområde 1:  
Systematisk handlingsplan för elever som behöver extra stöd. 
 
Var är vi/nuläge: 
Fler och fler elever behöver extra stöd för att klara kursmålen. Lärarna behöver hjälpas åt att hitta kreativa pedagogiska metoder. 
 
Vart ska vi/förväntad 
effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev det/resultat  

1. Elever ska få 
bättre möjlig-
heter att klara 
kursmålen. 
 
 

2. Fler elever på 
SFI klarar alla 
spåren. 
 
 

 
3. Utveckla 

pedagogiska 
metoder 

Använder specialpedagog 
från gymnasiet (köper 
timmar)  
AF – hjälpa med att ställa 
diagnoser 
 
Extra lärarresurs på SFI för 
elever som behöver extra 
träning i olika moment små 
grupper. 
Dokumentera överlämning 
 
Flipped classroom 
Digitala lektioner 
Speciella dataprogram för  
elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
Flexibelt upplägg av kurser 

Lärare 
 
 
 
 
 
Lärare och 
pedagogisk 
utvecklare 
 
 
 
Lärarna. 
Kollegialt 
lärande 

Skolans 
resultatupp-
följning 
 
 
 
Skolans 
resultatupp- 
följning 
 
 
 
Skolans 
resultatupp- 
följning 
 

Elevenkäter 
Utvecklings-
samtal med 
elever 
 
Elevenkäter 
och utveck-
lingssamtal  
 
 
 
Elevenkäter 
och lärarnas 
analyser. 

Vid årets slut utvärderas effekterna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
 
 
 
Vid årets slut utvärderas effekterna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
 
 
 
 
Vid årets slut utvärderas effekterna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
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Utvecklingsområde 2:   
Arbetet med likabehandling och kränkningar 
 
Var är vi/nuläge: 
Det finns en plan för likabehandling och kränkningar. Alla lärare gör målgruppsanpassade enkäter som analyseras och följs upp. Alla lärare behöver 
jobba mera i undervisningen med arbetet likabehandling och kränkningar. 
 
Vart ska vi/förväntad 
effekt? 

 Hur gör vi/insats? Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 

Uppföljning:  
när, hur, vem 

Utvärdering: 
när, hur, vem 

Hur blev det/resultat  

Skolenheterna ska 
präglas av förståelse 
och respekt för 
varandra. Det gäller 
både elever emellan 
och lärare – elev samt 
elev – lärare. 
 
 
 

1. Arbeta strukturerat 
på lektioner med 
lika-behandling 
genom t ex case, 
rollspel, teater, film 
och diskussioner. 

2. Använda 
målgrupps-
anpassat mtrl 

Lärarna Utvecklings-
samtal med 
elever 
Djupinter- 
vjuer med elever 
i t ex intresse-
grupper 

Elevenkäter i 
likabehand-
ling 

Vid årets slut utvärderas effekterna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
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Utvecklingsområde 3:  
Samverkan med lärosäten, yrkeshögskolor, yrkesvux samt arbetsförmedlingen. 
 
 
Var är vi/nuläge: 
Enligt läroplanen ska skolan samverka med olika utbildningsformer och arbetslivet, för att förbereda elever för fortsatta studier eller ett arbete. 
 
(Läroplanen 2012: 2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av de 
skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna. Vuxenutbildningen ska 
även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet, yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt. 
Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller 
yrkesverksamhet. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden 
har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse för eleven. Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när 
det gäller yrkesutbildning.) 
 
 
Vart ska vi/förväntad 
effekt? 
 
Förbereda eleverna 
för fortsatta studier 
och / eller arbete på 
reguljära arbets-
marknaden 

 Hur gör vi/insats? 
 
 
Bjuda in personer i olika 
yrkesroller, vilka krav som 
finns för att kunna arbeta i 
rollen. 
Studiebesök på olika 
arbetsplatser och lärosäten, 
yrkeshögskolor, yrkesvux, 
folkhögskolor 
Besöka rekryteringsmässa, 
utbildningsmässor.  

Ansvar för 
insats 
(yrkesroll) 
Lärare och 
studie- och 
yrkesvägled
are 

Uppföljning:  
när, hur, vem 
 
Uppföljnings-
samtal med 
elever. 

Utvärdering: 
när, hur, vem 
 
Elevenkäter 
för elever som 
avslutar 
studier. 

Hur blev det/resultat  
 
 
Vid årets slut utvärderas effekterna i 
lärarnas nulägesanalyser. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: : 2018-01-23 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000321/2017 
 
 

Båstads kommuns näringslivsarbete 
 
 
Förslag till beslut 
 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
 
Bakgrund 
Tjänsteskrivelse angående utvärdering av Båstads kommuns näringslivsorganisation daterad 

2017-05-11 innehöll följande förslag till beslutspunkter:   

a. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice till med-

lemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare.  

b. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala förvaltning-

en och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

c. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med närliggande nä-

ringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun av mer resurser, minska 

sårbarheten och ge större effekt. 

d. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i kommunledningens 

verksamhetsplan.  

 

Skrivelsen återremitterades av kommunstyrelsen den 2017-06-07 tillbaka till förvaltningen 

med följande uppdrag: 

1. Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande närings-

livsfrågor ska utformas.  

2. Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från tillväxt-

rådet. 

 
 
Aktuellt 
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1. Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande nä-

ringslivsfrågor ska utformas.  

a) Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice till 

medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare.  

En inventering har skett av ansvar och arbetsuppgifter för både BTN (Båstad Turism & Nä-

ringsliv) och Båstads kommun.  

I nuläget driver och utför BTN: Företagsservice till sina medlemsföretag, näringslivsfrukostar 

med föreläsningar och företagaspresentation och information. BTN representerar kommunens 

förvaltning i nätverket Familjen Helsingborg när det kommer till destinationsutveckling och 

näringslivsfrågor. BTN arrangerar näringslivsfesten som är en gång om året, planerar före-

tagsbesöken med politiken som görs 8 ggr/år samt den årliga företagssafarin. De sprider in-

formation via nyhetsbrev och webbsida. De driver projekt som handlar om kompetensförsörj-

ning och nyföretagande i samverkan med kommun och arbetsförmedling. Utöver detta driver 

BTN turistbyrå med klassisk turismservice samt driver projekt kopplat till destinationsutveckl-

ing. 

Förvaltningen i Båstads kommun har i dagsläget en näringslivskoordinator (NK) på 50 %. De 

främsta arbetsuppgifterna är att vara en länk in för företagare när de behöver komma i kontakt 

med en eller flera tjänstepersoner (företagslotsning). Det är också att medla, stämma av, med-

verka i projekt, råd och driva vissa frågor så att de inte faller mellan stolarna i en stor organi-

sation. En annan viktig del är att förbättra företagsklimatet vilket görs på många olika sätt men 

bl.a. genom SKL utbildningen Förenkla-helt enkelt. NK samordnar och koordinerar arbete i 

olika konstellationer med syfte att effektivisera kommunens arbete och maximera nyttan för 

alla invånare i kommunen. 

b. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala förvalt-

ningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 

Båstads kommuns näringslivsarbete kommer från 1 januari 2018 att förstärkas av att tjänsten 
som näringslivskoordinator ökas till 100% näringslivsstrateg. Tjänsten är placerad i avdel-
ningen för Strategi och utveckling i Kommunkontoret. Näringslivsstrategen ansvarar för att 
tjänstepersoner inom organisationen arbetar för samma mål avseende kommunens närings-
livsarbete samt fortsätter nuvarande arbetsuppgifter för näringslivskoordinatorn. Näringslivs-
strategen återkopplar sitt arbete till kommunledning och kommunstyrelse fyra gånger/år. En 
verksamhetsplan för arbetet upprättas och kopplas till kommunens målarbete. Avdelningen 
för Strategi och utveckling ansvarar också för de medel som är avsatta för kommunens nä-
ringslivsarbete, både genom bidrag till BTN, Tillväxtrådet samt övriga medel. Detta gör att re-
dovisningen av medlen blir tydligare.  
 
Tillväxtrådet är samverkansorgan för näringslivssamarbetet mellan Båstad Turism och Nä-
ringsliv (BTN) och Båstads kommun. BTN representerar sina medlemsföretag, kommunen re-
presenterar invånarna i Båstads kommun. Rådets syfte är gemensamma projektsatsningar med 
tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form av ökad inflyttning, ökat företagande och ökad 
sysselsättning. Båstads kommuns representation i Tillväxtrådet består av presidiet samt tre 
tjänstepersoner. Presidiets roll bör således också vara att återkoppla sitt arbete till Kommun-
styrelsen.  
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c. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med närliggande 

näringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun av mer resurser, 

minska sårbarheten och ge större effekt. 

Kommunens näringslivsgrupp har identifierat dessa viktiga närliggande näringslivsfunktioner 

som näringslivsarbetet ska ske i nära samarbete med: BTN, Familjen Helsingborg, Tillväxtmo-

tor Halmstad samt Svenskt näringsliv. 

d. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i kommunledning-

ens verksamhetsplan.  

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över kommunens näringslivspolicy. När beslut om ny 

policy tas kommer den införas i verksamhetsplanen. 

 

2. Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från till-

växtrådet. 

Det har under hösten gjorts en inventering av BTNs och kommunens näringslivsarbete, se vi-

dare under punkt 1 a. 

Tillväxtrådet har under hösten 2017 träffats två gånger för att arbeta fram en plan för fortsatt 
arbetsform och samverkan. Detta är ett pågående arbete och planen kommer att presenteras 
för kommunstyrelsen under första halvåret 2018.  
 
Majoriteten av deltagarna i Tillväxtrådet är överens om att samordningen och nätverkandet 

med Familjen Helsingborg ska representeras från kommunens sida eftersom det är en kom-

munal plattform. Alla i Tillväxtrådet är överens om att samverkan är bra men att strukturen för 

arbetsformen ska arbetas vidare med. 

Synpunkter inkomna från Tillväxtrådet handlar också om att uppföljning från kommunstyrel-

sen måste styras tydligare samt att avrapporteringen från BTN också behöver tydliggöras.  

 
Brita Jervidalo Jensen, utvecklingsstrateg  
 
Kommunkontoret 
Strategi och utveckling  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Båstads turism och näringsliv 
Näringslivsstrateg 
 
 
Samråd har skett med: 
Näringslivsstrateg 
Tillväxtrådet 
Kommunens näringslivsgrupp 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 2 

 

 

KS § 163  Dnr KS 000321/2017 - 400 

Båstads kommuns näringslivsorganisation 

 
Beskrivning av ärendet Uppdraget är att utvärdera Båstads kommuns näringslivsarbete. 
 
 Det finns en lång historia bakom dagens organisation. Mycket av historien 

handlar mindre om funktion och kloka val av organisation baserat på tydlig 
inriktning och resultat och mer av känslor, kultur och brister i samarbete. Med 
bakgrund i detta har mycket hänt till det bättre. Vi ser stigande resultat i 
mätningar, fler nöjda företagare och ett bättre samarbetsklimat. 

 
 Vi kan konstatera att Båstad turism och näringsliv har utvecklats och bedrivet 

ett aktivt och väl utfört arbete i enlighet med tagna beslut. Vi kan konstatera att 
flertalet av de beslutade uppdragen har utförts och med mycket god kvalitet. 
Arbetet med de olika råden är och har varit en framgång, inte minst för att 
knyta samman drivna näringsidkare med den övergripande utvecklingen. Vi 
kan konstatera att Båstads kommun dessutom får mycket turismservice för de 
pengar som betalas till Båstad turism och näringsliv.  

 
 Vi kan konstatera att Båstads kommun har organiserat en egen struktur för 

näringslivsarbete genom en näringslivskoordinator och en näringslivsgrupp, 
för att aktivt bedriva det arbete som ligger inom kommunens ansvar. Vi kan 
konstatera att avståndet mellan den kommunala organisationen och Båstads 
turism och näringsliv inte nämnvärt har krympt. Att vi ser två olika 
organisationer som var för sig gör ett bra arbete, på delvis olika villkor. Detta 
skapar en viss otydlighet som delvis kan inverka menligt. Vi kan konstatera att 
de stigande resultaten i näringslivsmätningarna hänför sig till i huvudsak två 
områden. 1. förbättringar inom den kommunala organisationen i fråga om 
företagsservice och 2. politiska beslut som innebär fördelar för näringslivet och 
kommunens invånare.  

 
 Ytterligare insatser som krävs för att förbättra näringslivsklimatet är ett 

aktivare arbete inom Båstads kommuns organisation inom ramen för 
näringslivsfrågorna, en tydligare näringslivspolitik, mer kommunikation med 
företagare i och utanför kommunen, ett aktivt uppsökande arbete för framtida 
etableringar, mer mark att etablera företag på, bättre förståelse för 
näringsidkares behov av service, bättre själservicetjänster för de kommunala 
ansvarsområdena inom ex tillstånd, bättre samarbete inom näringslivsarbetet 
med närliggande kommuner, en professionell och aktiv exploateringsfunktion 
och inte minst ett övergripande arbete för att främja goda relationer, då 
näringslivet sällan lägger samma vikt vid kommungränser, organisation eller 
andra för kommunen centrala fokusområden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ledningsstrateg Patrik Johansson, daterad 2017-05-11. 

Bilaga 1. Gunnar Johnsons rapport 2012-12-13. 
 Bilaga 2. Gunnar Johnsons ppt bilder. 
 Bilaga 3. Tjänsteskrivelse från Tomas Rikse 2013-03-14. 
 Bilaga 4. Tjänsteskrivelse 2013-11-13. 
 Bilaga 5. Protokoll Båstad turism 2013-11-19. 
 Bilaga 6. Tjänsteskrivelse 2013-11-26. 
 Bilaga 7. Yttrande 2013-11-26. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 2 av 2 

 

 

 Bilaga 8. Beslut KS 2013-12-04. 
 Bilaga 9. Båstads kommuns näringslivspolicy beslutad av KF 2015-10-28.   
 
Förvaltningens förslag 1. Arbetet med destinationsutveckling och turismservice samt företagservice 

till medlemsföretag hanteras av Båstads turism och näringsliv såsom tidigare.  
 

2. Båstads kommuns näringslivsarbete ska prioriteras inom den kommunala 
förvaltningen och ske i nära samarbete med kommunledningen. 
 
3. Båstads kommuns näringslivsarbete ska ske i ett nära samarbete med 
närliggande näringslivsfunktioner, för att minska behovet i Båstads kommun av 
mer resurser, minska sårbarheten och ge större effekt. 
 
4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan. 

 
Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag 

till beslut. 
 
Yrkanden Moderaterna: Ärendet återremitteras då vi ser att samtliga beslutspunkter 

behöver förtydligas för hur vårt kommunala ansvar rörande näringslivsfrågor 
ska utformas. 
 
Socialdemokraterna: Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att 
tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från 
tillväxtrådet. 

 
 Håkan Mörnstad (BP) och Gösta Gebauer (C): Bifall till Moderaternas 

Socialdemokraternas yrkande om återremiss.       
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 

ska återremitteras i enlighet med framförda yrkanden från Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.      

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Ärendet återremitteras. Förvaltningen får följande uppdrag: 
 
A) Förtydliga samtliga beslutspunkter för hur det kommunala ansvaret rörande näringslivsfrågor ska 
utformas. 
 
B) Tydliggöra förslaget angående gränsdragningen samt inhämta synpunkter från tillväxtrådet.         
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-06-07 1 av 1 

 

 

KS § 183  Dnr KS 000652/2017 - 900 

Översyn av näringslivspolicyn 

 
Beskrivning av ärendet Ett nytt ärende gällande översyn av kommunens näringslivspolicy väcks på 

sammanträdet av Moderaterna.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet får väckas och förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens näringslivspolicy.     
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Datum: 2018-01-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 001035/2017-900 

 
 

Svar på granskning av Båstads kommuns näringslivsarbete 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunsty-
relsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivs-
arbetet är ändamålsenligt. Svar på granskningen redogör för tillväxtrådets mandat och organi-
satoriska placering, kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete samt vil-
ken instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens näringslivsarbete.   
 
Bakgrund 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunsty-
relsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivs-
arbetet är ändamålsenligt.    
 
EY´s sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av näringslivsarbetet inte 
är ändamålsenlig, ansvarsfördelningen för näringslivsfrågorna är otydlig och uppdraget att ta 
fram en arbetsbeskrivning på vilka arbetsuppgifter som inom ramen för näringslivsarbetet 
som skulle tillfalla Båstads kommun inte verkställts. Bedömningen grundar sig på att det inte 
sker någon formell styrning av kommunens näringslivsarbete från kommunstyrelsens sida.  
 

Aktuellt 
Under 2017 har ett omfattande arbete avseende kommunens näringslivsarbete startats upp. 
En utredning kring kommunens näringslivsorganisation har gjorts och ett förtydligande svar 
på återremissen av denna lämnas till kommunstyrelsen i februari 2018.  
 
Tillväxtrådet har under hösten 2017 träffats två gånger för att arbeta fram en plan för fortsatt 
arbetsform och samverkan. Detta är ett pågående arbete och planen kommer att presenteras 
för KS under första halvåret 2018. 
 
Förvaltningen har även i uppdrag att se över kommunens näringslivspolicy. Svar på denna 
kommer under våren 2018.  
 
Tillväxtrådets mandat och organisatoriska placering 
Tillväxtrådet är samverkansorgan för näringslivssamarbetet mellan Båstad Turism och Nä-
ringsliv (BTN) och Båstads kommun. BTN representerar sina medlemsföretag, kommunen re-
presenterar invånarna i Båstads kommun. Rådets syfte är gemensamma projektsatsningar med 
tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form av ökad inflyttning, ökat företagande och ökad 
sysselsättning.  
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Kommunens näringslivsfrågor är organisatoriskt placerat under Kommunstyrelsen. Tillväxtrå-
det som samverkansorgan för näringslivsfrågor bör således också tydliggöra sin placering un-
der KS (se budget), precis som kommunens handikappråd och pensionärsråd. KS kommer att 
ta fram ett reglemente för Tillväxtrådet.  
 
Kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete 
Båstads kommuns näringslivsarbete kommer från 1 januari 2018 att förstärkas av att tidigare 
50% tjänst ökas upp till en 100% tjänst som näringslivsstrateg. Tjänsten är placerad i avdel-
ningen för Strategi och utveckling i Kommunkontoret. Näringslivsstrategen ansvarar för att 
tjänstepersoner inom organisationen arbetar för samma mål avseende kommunens närings-
livsarbete. Näringslivsstrategen återkopplar sitt arbete till kommunledning och kommunsty-
relse fyra gånger/år. En verksamhetsplan för arbetet upprättas och kopplas till kommunens 
målarbete. En inventering av näringslivsarbetet har genomförts hos både kommunen och BTN 
och ansvarsfördelningen redogörs för till KS i svaret av återremissen av utredningen av kom-
munens näringslivsarbete.  
 
Båstads kommuns representation i Tillväxtrådet består av kommunstyrelsens presidium samt 
tre tjänstepersoner.  
 
Instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens näringslivsar-
bete.  
Näringslivsfrågorna är organisatoriskt placerad under Kommunstyrelsen och de medel som 
avser näringslivsarbetet bör således ansvaras för av Strategi och utvecklingsavdelningen på 
Kommunkontoret. Det finns avsatta medel för kommunens stöd till Båstad Turism och Nä-
ringsliv, för Tillväxtrådet samt för kommunens egna arbete. Genom att samla kommunens me-
del för näringslivsarbetet på detta sätt skapas förutsättningar för att på ett transparent och 
strukturerat sätt följa upp hur de används. 
 
Tillväxtrådet beslutar om hur avsatt medel för rådet ska användas under årets gång.  
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Revisionen 
 
Samråd har skett med: 
Helena Ivarsson, näringslivsstrateg 
Henrik Andersson, chef bildning och arbete 
Catharina Elofsson, kanslichef 
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Datum: 2018-01-18 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS000065/2018-900 

 
 

Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att genom skrivelse till Helsingborgs stad ta initiativ till ytterligare 
ägarsamråd i NSR. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förtroende för bolags VD utgör ägarfråga. I det fall kommmunstyrelsen finner sig ha bristande 
förtroende för VD, kan den inom sin uppsiktsplikt ta initiativ till ägarsamråd.  
 
Bakgrund 
VD är inte enbart en anställd vid bolaget, utan i aktiebolagsrättslig mening ett särskilt organ för 
vilket ägaren har ett rättfärdigat intresse. I de fall en delägarkommun i ett samägt bolag inte 
har förtroende för bolagets VD, kan kommunen inom sin uppsiktsplikt vidta åtgärder. En av 
dessa åtgärder är att informera övriga ägararkommuner om det bristande förtroendet. Detta 
sker lämpligen vid ett ägarsamråd. Enligt aktieägaravtal och ägardirektiv för Nordvästa Skånes 
renhållnings AB (NSR) ska ägarsamråd hållas årligen. Ytterligare ägarsamråd kan hållas på 
initiativ från någon av ägarkommunerna. Sammankallande till ägarsamråd för NSR är 
Helsingborg. 
 
Ägarsamrådet har dock varken mandat att tillsätta eller avsätta VD. Kontroll av VD är istället 
en av styrelsens viktigaste förvaltningsuppgifter. I det fall ägarkommunerna inte bedömer att 
styrelsen tillräckligt kontrollerat VD:s skötsel av bolaget, kan detta i sin tur innebära bristande 
förtroende för styrelsen. I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ligger att undersöka bolagets 
förenlighet med fastställda ändamål samt att med anledning av detta vidta nödvändiga 
åtgärder. Uppsiktspliktens reglering tar inte hänsyn till hur stor del av bolaget som kommunen 
äger. 
 
 

Aktuellt 
Båstad kommun har i polisanmälan om trolöshet mot huvudman, daterad 2017-09-21 och 
2017-10-18, angivit att vissa delar av polisanmälan berör NSR:s VD. Polisutredning med 
anledning av anmälan är ännu ej avslutat. NSR:s styrelse beställde i samband med 
polisanmälan en fristående utredning av KPMG med uppdrag att granska VD:s agerande samt 
utreda om NSR lidit ekonomisk skada genom sitt samarbete med tidigare anställd i Båstads 
kommun. Utredningen daterad 2017-12-19, kom sammanfattningsvis fram till att VD:s 
agerande inte skadat bolaget.  KPMG:s bedömning synes främst vara gjord utifrån 
aktiebolagsrättsliga principer. Båstads kommun har med anledning av KPMG:s utredning inte 
givits utrymme att för NSR:s styrelse eller ägare redogöra för sin utredning av ärendet.   
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Konsekvenser av beslut 
Konsekvenserna av förevarande förslag är svåra att förutse. Det är i första hand en 
samvetsfråga för kommunstyrelsen ifall den anser sig ha bristande förtroende för NSR:s VD 
och hur kraftfullt den i så fall vill agera med anledning av detta. I andra hand är det en fråga för 
revisorerna att avgöra om kommunstyrelsens agerande är tillräckligt för att styrelsen ska 
uppfylla sin uppsiktsplikt.  
 
Givetvis kan ett eventuellt VD-byte innebära ekonomiska konsekvenser för bolaget. 
 
 
 
 
Elin Ax 
Kommunjurist Båstads kommun 
 
 
Beslutet ska expedieras till 

Bjuvs kommun 

Helsingborgs stad 

Höganäs kommun 

Åstorps kommun 

Ängelholms kommun  
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Datum: 2017-11-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Anna Löfström 

Dnr: KS000070/2018-902 

 
 
 
 
 

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och Omsorg starta ett projekt kallat  
    ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”  
 
2. Medel till projektledare i 2 år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr. 
 
3. En utvärdering görs ett år efter projektstart 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta medar-
betare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare 
anställning på heltid. Därför vill förvaltningen starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Om-
sorg kallat ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”.  Andra viktiga faktorer att beakta vid 
ett sådant projekt är jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 
 
För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare pågår det inom Vård och Omsorg 
ett kompetensförsörjningsprojekt kallat ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Av-
veckla) som syftar till att göra Båstads kommun till en attraktiv arbetsgivare samt att göra vår-
dyrkena mer attraktiva som yrkesval. 
 
När det gäller jämnställdhetsperspektivet handlar det bland annat om att kunna erbjuda bra 
anställningsvillkor så att medarbetarna kan försörja sig på sin inkomst och få en bättre pens-
ion. 
 
Verksamhets och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om at bemanningen blir stabi-
lare med flera anställda med högre sysselsättningsgrad. 
 
Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans med Kommunal ta 
fram en handlingsplan för bland annat hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
 
För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan redovisat avtal är det 
lämpligt att i samverkan med de fackliga organisationerna starta upp en försöksverksam-
het/ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg. 
 
 

Bakgrund 
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Båstads kommun står tillsammans med Sveriges övriga kommuner inför utmaningen att klara 
framtida kompetensförsörjning. Bakgrunden är de stora pensionsavgångarna fram till 2025. I 
Båstads kommun kommer ca 464 medarbetare att gå i pension fram tills dess. 
 
Flera av de i framtiden förväntade bristyrkena enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
återfinns inom skolan samt inom vård och omsorg, bland annat lärare, förskollärare, sjukskö-
terskor och undersköterskor. Redan idag är det svårt att rekrytera medarbetare till flera av 
yrkesgrupperna.  
 
Båstads kommun har en äldre befolkning än genomsnittet i Sverige. Antal invånare över 80 år i 
kommunen är 1 118 personer mot 968 personer i rikssnittet. 
 
Ett delprojekt inom ARUBA är ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. 
 

 
Aktuellt 
Samtidigt som vi har ett stort rekryteringsbehov arbetar många av Vård och Omsorgs medar-
betare deltid. Om fler arbetade heltid eller flera timmar än idag skulle rekryteringsbehovet 
minska. Att kunna erbjuda medarbetare inom Vård och Omsorg heltidstjänst alternativt öns-
kad sysselsättningsgrad är ett sätt att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare både 
ur ett rekryterings- och jämställdhetsperspektiv men också ur ett verksamhets- och arbetsmil-
jöperspektiv.  
 
Jämställdhetsperspektivet handlar om att kunna erbjuda bra anställningsvillkor så att medar-
betarna kan försörja sig på sin inkomst. Deltidsarbete som är vanligt bland kvinnor ger både 
lägre inkomst och sämre pension. Heltidsarbete skulle kunna locka fler män till Vård och Om-
sorg. 
 
Verksamhets- och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om att bemanningen blir stabi-
lare med fler anställda med högre sysselsättningsgrad. Personalomsättningen på deltidstjäns-
ter och vikariat är oftast högre. Om fler tillsvidareanställda kan täcka upp vid vikariat istället 
för vikarier och timavlönade går mindre tid och pengar åt för introduktion och bredvidgång. 
Det blir då en bättre kvalitet och kontinuitet för vård- och omsorgstagarna. Mer vana medarbe-
tare ger också en stabilare arbetsmiljö.  
 
Frågan är dock komplex. Inom Vård och Omsorg bedrivs flera verksamheter dygnet runt och 
året om. Behovet av insatser är fördelat olika över olika delar av dygnet. Det kan vara svårt att 
organisera verksamheten med bara heltidstjänster. Det är en utmaning att matcha verksam-
hetens behov med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning. Flera heltidstjänster 
innebär att verksamheten får färre antal medarbetare som riskerar få arbeta fler helger och 
eventuellt delade arbetspass. 
 
För att kunna erbjuda utökad sysselsättningsgrad krävs flexibilitet av såväl arbetslaget, che-
ferna och de enskilda medarbetarna. Det kan komma att kräva acceptans för att arbeta del av 
tid på icke schemalagd arbetstid i andra verksamheter eller med delvis andra arbetsuppgifter.  
En av svårigheterna ligger i att utifrån verksamhetens behov lägga schema som möjliggör ef-
tersträvad flexibel användning av arbetstiden och som samtidigt ger utrymme för vila och 
återhämtning. För att möjliggöra nya arbetssätt kan man behöva förändra befintliga strukturer 
och synsätt. 
 
Båstads kommun arbetar redan idag med att försöka tillgodose önskemål om utökad syssel-
sättningsgrad. Ett ramavtal för olika arbetstidsmodeller finns tecknat med Kommunal. Avtalet 
ger möjlighet att arbeta med årsarbetstid, flytande tid och ”tvättstugemodellen”.  Användning-
en av de olika arbetstidsmodellerna har minskat de senaste åren.    
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Flera kommuner har genomfört projekt och erbjuder rätt till heltid/önskad sysselsättnings-
grad. För att lyckas påpekas bland annat vikten av att det fattas ett politiskt beslut om uppdra-
get samt att resurser avsätts för förändringsarbetet. Att starta projektet med en utbildning i 
bemanningsekonomi för chefer och nyckelpersoner har varit en framgångsfaktor. 
 
 
Kommunen ska i enlighet med centralt kollektivavtal(HÖK 16) tillsammans med Kommunal ta 
fram en handlingsplan för bland annat hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
Planen ska finnas på plats senast den 31 december 2017 och utgöra en utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet med årliga avstämningar fram till 31 maj 2021.  
 
För att hitta formerna och förutsättningarna att nå målsättningen i ovan redovisat avtal är det 
lämpligt att i samverkan med de fackliga organisationerna starta upp en försöksverksam-
het/pilotprojekt. 
 
Eftersom Vård och Omsorg redan arbetar med frågan inom ramen för ARUBA föreslås de vara 
pilot i projektet i kommunen. Lärdomar därifrån kan senare användas för att utvidga projektet 
till övriga delar av kommunen. 

 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Att Båstads kommun på kort och lång sikt ska kunna rekrytera medarbetare så 
verksamhetsmålen för Vård och Omsorg ska nås.  
 

Ekonomi 
Utöver ram beräknas projektet de två första åren kosta 1300 000 kr . 
(projektledare 2 år på 0.75 tjänst samt utbildning 3x3 dagar) 
 
Blir det då dyrare att låta fler arbeta heltid?  
Tanken är att kostnaderna för de utökande sysselsättningsgraderna på sikt ska täcks genom 
minskade kostnader för antal vikarier, minskat mer- och övertidsarbete. En förutsättning är 
dock att det vid starten är balans mellan verksamhetens uppdrag, bemanning och budget. Un-
der införandeperioden måste man räkna med en ökad kostnad för projektledning och utbild-
ning. 
 
Anna Löfström, Bitr HR-chef 
 
Beslutet ska expedieras till 
Kommunchef, Vård och Omsorgschef, HR-chef och Ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 Statistik Båstads kommun 2016 
Bilaga 2 Pensionsavgångar 2018-2028 
 
Samråd har skett med: 
Arbetsgrupp är ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. 
Vård och Omsorgschefen, HR-chefen samt Ekonomichefen 
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2017-12-05                                                                                                                     Bilaga 1  

 

 

Statistik Vård och Omsorg 2016: 

Antal tillsvidareanställda 376 st varav ca 75 % var deltidsanställda 

Antal visstidsanställda        76 st varav ca  89 % var  deltidsanställda 

Ca 80 procent av de månadsanställda medarbetarna arbetar deltid. 

 

Under 2016 användes timavlönad personal motsvarande ca 67 årsarbetare  

Under 2016 användes fyllnads och övertidstimmar motsvarande 16 årsarbetare 

Under åren 2018-2025 kommer ca 92 medarbetare gå i pension (beräknad avgång vid 

65 år) 

Om samtliga tillsvidareanställda, exkl vilande skulle gå upp till heltid skulle det innebära 

ca 60 årsarbetare.  Medarbetarundersökningen 2016 visade att 14 procent av 

medarbetarna inom Vård och Omsorg vill höja sin syselsättningsgrad. 
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Pensionsavgångar inom Vård och Omsorg 2018-2028. Beräknad avgång vid 65 år
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Antal

Vårdpersonal 4 11 14 12 9 10 7 9 13 5 14 108
Sjuksköterskor 1 5 1 1 1 1 2 12
Arbetsterapeut/fysioterapeut 0
Enhetschef 1 1 1 1 4
Enhetsassistent 1 1 2
Biståndshandläggare 1 1
Övriga 1 1 2
Summa avgångar per år 7 12 20 15 9 11 9 9 14 6 16 128

92
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000147 /2017 - 700 

Svar på motion - Kostnadsutredningför att avskaffa 
avgiften för trygghets larm 

Sida 

8 av 12 

Beskrivning av ärendet Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en 
motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Båstads kommun ska 
erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade 
trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning 
görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2017, med tillhörande bilaga. 

Förvaltningens förslag Motionen avslås. 

Yrkande Ulf Jiewertz (M), Olle Larsson (L), Irene Ebbesson (S), Sonia Larsson (C) 
och Claes Sjögren (BP): Bifall till liggande förslag. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 
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Datum:	2017‐12‐08	 Till: Kommunfullmäktige	
Handläggare:	Ingrid	Pettersson	
Dnr: KS	001447/2015‐700,	VN	000147/2017‐700	
	
	

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften  
för trygghetslarm 
	
	
Förslag till beslut 
	

1. Motionen	avslås.	
	
 
Sammanfattning av ärendet	
Sverigedemokraterna	i	Båstad	har	genom	Ingegerd	Nilsson	lämnat	in	en	motion:	Kostnads‐
utredning	för	att	avskaffa	avgiften	för	trygghetslarm.	Sverigedemokraterna	ser	det	som	en	
självklarhet	att	Båstads	kommun	ska	erbjuda	avgiftsfria	trygghetslarm	till	samtliga	personer	
som	är	beviljade	trygghetslarm	i	Båstads	kommun	och	yrkar	på	att	en	kostnadsutredning	görs	
för	att	avskaffa	avgiften	för	trygghetslarm.	
	
Aktuellt	
Beslut	om	taxor	tas	i	kommunfullmäktige	och	2016‐11‐23	tog	kommunfullmäktige	beslut	
om	att	sänka	taxan	för	trygghetslarm	från	315	kronor/månad	till	275	kr/månad.	Vård‐	och	
omsorgstagaren	betalar	aldrig	mer	än	sitt	individuella	avgiftsutrymme	för	sina	insatser,	dock	
högst	maxtaxa.	Överstiger	det	sammanlagda	förbehållsbeloppet	vård‐	och	omsorgstagarens	
nettoinkomster	så	uppstår	ett	så	kallat	negativt	avgiftsutrymme,	vilket	betyder	att	vård‐	och	
omsorgstagaren	inte	har	tillräckliga	medel	för	att	uppnå	det	fastställda	förbehållsbeloppet		
och	avgiften	för	omvårdnadsinsatser	nollställs.	
	
	
	
Ingrid	Pettersson,	Sas	
	
Vård	och	omsorg	
	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Sverigedemokraterna	i	Båstad,	Ingegerd	Nilsson.		
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Motion	‐	Kostnadsutredning	för	att	avskaffa	avgiften	för	trygghetslarm.	
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BÅSTADS KOMMUN 

Motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Motion till fullmäktige i Båstad kommun 

Vi sverigedemokrater tycker det är självklart att de som byggt upp landet och dess välfärd förtjänar 

respekt och erkännande från samhället för deras insatser genom livet. Det har knappast undgått 

någon att många äldre och sjuka i Sverige idag har en väldigt låg inkomst och det finns en stor risk att 

äldre och sjuka med dålig ekonomi avstår trygghetslarm av ekonomiska skäl. De äldre och sjukas 

trygghet skall inte bero på innehållet i börsen. 

Ett trygghetslarm i Båstads kommun kostar 315 kr. per månad och kommunen har i augusti månad i 

år 482 personer som har trygghetslarm. Av dessa 482 personer är det 213 personer som inte har 

någon annan hemvård och 70 personer som har hemvård 4 timmar eller mindre. Dessa vård och 

omsorgstagare kan påverkas av en avgiftsminskning då de inte har hemvård som når upp till 
maxtaxan som är 1780 kr. per månad. 

För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 315 kr. per månad tyckas vara en ringa summa 

men för en fattig pensionär kan avgiften likaledes vara betungande. Det kan anföras att de brukare 

av trygghetslarm som har dålig ekonomi har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för 

att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt eftersom många 

äldre upplever det som förnedrande att ansöka om socialbidrag med följden att de hellre avstår från 

det trygghetslarm de egentligen skulle ha behov av för att känna sig trygga. 

Utifrån detta anser vi det därför som en självklarhet att Båstads kommun skall erbjuda avgiftsfria 

trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun. 

sverigedemokraterna i Båstad yrkar 

Att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm till personer som är 

beviljade trygghetslarm i Båstads kommun. 

sverigedemokraterna i Båstad. 

du,Y9~/W',,~ 
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Datum: 2018-01-22 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Emma Pihl 

Dnr: KS 001219/2017 – 700 
 
 

Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen:  
Anhörigstöd och socialt innehåll 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna väckte den 8 november 2017 ett ärende i kommunstyrelsen angående 
tydliggörande om hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstens krav och intentioner 
om anhörigstöd och socialt innehåll. 
 
Aktuellt 
Anhörigstöd 
Båstads kommun erbjuder stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som 
är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Information om verksamheten ges 
genom Båstads kommuns hemsida, lokalpress, månadsprogram, drop-in, caféträffar och via 
kommunens anhörigcenter. 
 
I Anhörigcenter finns två anhörigombud som följer upp och analyserar anhörigas situation 
genom personliga möte, medmänskliga samtal i grupp eller enskilt. Inom ramen för det 
förebyggande hälsoarbetet arbetar verksamheten Vård och omsorg via anhörigombud med 
aktiviteter för anhöriga. Aktiviteterna annonseras ut via programblad på kommunens hemsida. 
I studiecirkel och föreläsning sker det förebyggande hälsoarbetet genom till exempel dietist, 
demenssamordnare, distriktssköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Anhöriga ges även 
möjlighet att träffa andra i samma situation, dela med sig av erfarenheter och finna gemenskap 
genom drop-in, caféträffar och informationsmöte. 
 
Mellan sju och tretton personer besöker i genomsnitt anhörigombuden varje vecka och i  
studiecirkelform finns för närvarande sex deltagare. Telefonkontakt i stödjande syfte  
varierar och kan vara som återkoppling eller av mer kriskaraktär. 
 
Båstads kommun har även anhörigstöd i form av dagvård för personer med kognitiv  
nedsättning, avlösning i hemmet, växelvård, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Detta  
anhörigstöd är bistånd enligt Socialtjänstlagen eller insats enligt Lagen om stöd och service  
till vissa funktionsnedsatta och beviljas utifrån ansökan och bedömt behov av handläggare 
inom myndighetsenheten. 
 
Sammantaget inom Vård och omsorg har i genomsnitt 12 personer/månad växelvård i  
avlösningssyfte och cirka 14 personer/månad har avlösning i hemmet. Därtill finns inom  
LSS korttidsvistelse och korttidstillsyn. 
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Socialt innehåll 
Socialt innehåll har gemenskap och aktiviteter i form av öppna träffpunkter minst 1g/vecka 
i Båstad, Förslöv, Grevie, Västra Karup och Torekov. En öppen träffpunkt har öppnat i 
Östra Karup efter årsskiftet. Träffpunkterna har inriktning mot äldre och funktionsnedsatta 
och är öppna för alla som vistas i kommunen. 
  
Socialt innehåll bedriver även aktiviteter inom kommunens äldreboende vid två  
tillfällen/vecka. Till det läggs det medarbetarna på respektive boende planerar och  
genomför och där har stimulansmedel bidragit.  
 
Träffpunkterna har varierat deltagande men i genomsnitt kan följande redovisas;  
Vårliden 130 besök/månad, Ängahällan 200 besök/månad, Grevie 25 besök/månad,  
Hörnan 80 besök/månad, Smedjan 100 besök/månad och LSS 85 besök/månad. 
 
Allmänt 
Enheten för anhörigstöd och socialt innehåll arbetar i ett fördjupat samarbete med föreningar, 
frivilliga och andra organisationer för att skapa och behålla sociala nätverk. Anhörigföre-
ningen, Lions club, Röda Korset och studieförbunden är samverkansparter som ofta är gemen-
samt involverade i frågor. Föreningar såsom FUB, Parkinson föreningen med flera bjuds in och 
deltar i sammanhang såsom till exempel den årliga anhörigdagen. De bjuds också in då  
parterna identifierar behov av gemensam stödform i anhörigarbetet eller sociala aktiviteter  
för äldre och funktionsnedsatta. Det kan vara ett behov av att starta upp en samtalsgrupp eller 
studiecirkel inom ett särskilt område eller att intresse finns för ytterligare kultur- och  
fritidsaktiviteter. 
 
Budgetbeslut inför 2017 
Det initiala budgetbeslut som fattades innebar att samtliga medarbetare omfördelasdes till  
övrig verksamhet. Till stor del inom befintlig ram. Samtidigt var det så att budgeten minskades 
med kortare varsel än det var möjligt att omplacera samtidigt som det inte var rimligt att lägga 
ner all verksamhet som bedrevs inom Anhörigstöd och Socialt innehåll genererade det ett  
negativt utfall.  
 
Verksamheten som beskrivits här ovan motsvarar verksamhet i enlighet med budget  
om 870 tkr. 
 
Budgetbeslut inför 2018 
Inför 2018 har ytterligare 330 tkr budgeterats för verksamheten. Den största delen, 200 tkr, 
kommer att gå till lokalhyra för Vången vid Trygghetsboendet Malen. Resterande medel  
kommer att förstärka verksamheten, bland annat inom Stöd och omsorg.   
 
 
 
Vård och omsorg 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Väckt ärende från Moderaterna och protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 
2017-11-08, § 262. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-11-08 1 av 1 

 

 

KS § 262  Dnr KS 001219/2017 - 700 

Väckt ärende: Socialt innehåll och anhörigstöd 

 
Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker ett nytt ärende under sammanträdet mot 

bakgrund av motionen från Moderaterna som blev bifallen i kommun-
fullmäktige 2017-02-15, dnr: KS 000585/2016-700.      

      
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
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Väckt nytt ärende 

Anhörigstöd och socialt innehåll 

Moderaterna lämnade in en motion innan sommaren 2016 och i början av 2017 

beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen om anhörigstöd och att den 

skulle ingå i genomlysningen av Vård- och Omsorg. 

Genomlysningen är slutförd men fortfarande har inte frågeställningen 

besvarats enligt fullmäktiges beslut. Därför väcker vi nu ett nytt ärende för att 

få svar på vår motion. 

Moderaternas yrkande i motionen var att "en utredning görs för att tydliggöra 

hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner samt 

konsekvenser utifrån noll budget och halverad budget till 870 tkr. Av 

konsekvensbeskrivningen ska det även framgå om kostnader som 2015 

budgeterats inom anhörigstöd har omfördelats till annan verksamhet inom ex. 

biståndsbedömning" 

Eftersom Vård- och omsorg till slut fick 870 tkr kan vi utgå från denna 

budgetnivå. 

I Bjärepartiets budgetförslag för 2018 har 330 tkr tillskjutits denna verksamhet 

och av denna anledning är det mycket intressant att få ta del av resultatet från 

vår motion som fullmäktige biföll. 

För Moderaterna 

2017-11-08 
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