
	

	

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 

Datum:	 Onsdagen	den	14	februari	2018.	

Tid	och	plats:	 Kl.	10.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

	 Upprop	 ‐‐ ‐‐	 ‐‐

1. Val	av	justeringsperson	 ‐‐ KS 3

2. Godkännande	av	dagordningen	 ‐‐ KS 4

3. Informationsärenden:	
	
a).	Polisens	statistik	samt	trygghetsmätning	2017	(Axel	Johansson)	
b).	Återkoppling	angående	försörjningsstöd	(Per‐Martin	Boklund)	
c).	Lägesrapport	‐	Förskolorna	i	Västra	Karup	och	Grevie	(Birgitta	
Berséus)	
d).	Bostadsmarknadsenkät	2018	(Kristina	Bell,	Olof	Selldén)	
e).	Detaljplan	för	del	av	Östra	Karup	24:2	m.fl.	‐	Willab	(Henrik	
Eliasson,	Olof	Selldén)	
f).	Detaljplan	för	Tunet	1	m.fl.	(Henrik	Eliasson)	

‐‐ KS 5‐23

	 Beslutsärenden: Myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten inte har närvarorätt	

4. Detaljplan	för	Tegelugnslyckan	11	och	17	‐ Yttrande	över	
överklagande	(Omedelbar	justering)	

Emma	Johansson	 KS 24‐60

5. Detaljplan	för	Hålarp	4:212	fastigheter	i	Grevie	‐ Antagande Camilla	Nermark	 KS 61‐106

	 Beslutsärenden: Inte myndighetsutövning	

6. Planuppdrag	och	markanvisningstävling	för	Heden	‐ Etapp	3	 Olof	Selldén	 KS 107‐115

7. Föreläggande	om	yttrande	över	förslag	till	beslut	om	ändring	av	
namn,	geografisk	utbredning	och	föreskrifter	samt	tillägg	i	syfte	
för	naturreservatet	Korup	med	Älemossen	Lya	Ljunghed	i		
Båstads	kommun	‐	Dnr	511‐13647‐2017	

Olof	Selldén	 KS 116‐159

8. Förvärv	av	del	av	fastigheten	Båstad	Hemmeslöv	6:2 Per	Selldén	 KS 160‐170

9. Svar	på	motion	‐	Exponering	av	kommunens	verksamhetsmark Lisa	Rönnberg	 KF 171‐174

10. Svar	på	motion	‐	Nya	VA‐taxan	slår	hårt	mot	ekonomin	för	föreningar	
med	egna	lokaler	och	arenor	

Andreas	Jansson	 KF 175‐179

11. VA‐taxa	2018	 Andreas	Jansson	 KF 180‐184

12. Trafikregleringsåtgärder	för	vissa	parkeringsytor	i	Båstads	kommun Sven‐Inge	Granlund	 KS 185‐191

13. Båstads	kommuns	framtida	fastighetsorganisation Jan	Bernhardsson	 KS 192‐205

14. Hållbar	och	optimal	skolorganisation	‐	Södra	sidan Jan	Bernhardsson	 KF 206‐277

15. Reviderat	skol‐	och	utbildningsprogram	2014‐2021 Sara	Damber	 KF 278‐284



	
 

	
Sida 

2	(2)	
	

 

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

16. Systematiskt	kvalitetsarbete	i	enlighet	med	årshjul	
för	vuxenutbildning	

Henrik	Andersson	 KS 285‐293

17. Svar	på	motion	‐	Kostnadsutredning	för	att	avskaffa	avgiften	
för	trygghetslarm	

Emma	Pihl	 KF 294‐297

18. Svar	på	väckt	ärende	i	kommunstyrelsen	‐ Anhörigstöd	och	
socialt	innehåll	

Emma	Pihl	 KS 298‐302

19. Heltid	en	rättighet	‐	deltid	en	möjlighet	 Anna	Löfström	 KF 303‐310

20. Arbetsmiljöenkät	i	kommunhuset	 Kristina	Geiger	 KS 311

21. Initiativ	till	ägarsamråd	för	Nordvästra	Skånes	renhållnings	AB Elin	Ax KS 312‐314

22. Utvärdering	av	Båstad	Turism	&	Näringsliv
(Kommunens	näringslivsorganisation)	

Brita	Jervidalo	Jensen	 KS 315‐321

23. Svar	på	motion	‐	Politisk	breddning	av	tillväxtrådet
(Bordlagt	ärende	från	KS	2018‐01‐10)	

Kristina	Geiger	 KF 322‐326

24. Svar	på	granskning	av	kommunens	näringslivsarbete Brita	Jervidalo	Jensen	 KS 327‐345

25. Arvodesreglemente	för	förtroendevalda	2019‐2022 Olof	Nilsson	 KF 346‐364

26. Beslutslogg	 ‐‐ KS 365‐376

27. Delgivningar	 ‐‐ KS 377‐488

28. Anmälan	av	delegationsbeslut	 ‐‐ KS 489‐490

		Båstad	den	7	februari	2018	
	

Bo	Wendt	
Ordförande	

Catharina	Elofsson
Sekreterare	

	



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-02-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001412/2017 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson (S). 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 20 februari kl. 08.15. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och 
justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 
 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en 
ledamot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån 
valprotokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver 
justera det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Datum: 2018-02-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001413/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Dagordningen godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om 
dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum:	2018‐02‐07	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Henrik	Andersson	
Dnr: KS	001411/2017	–	900 
	
	

Informationsärenden 
	
	
Förslag till beslut	
Informationen	redovisas	och	läggs	till	handlingarna.	
 
Sammanfattning av ärendet	
Muntlig	information:	
	
a).	Polisens	statistik	samt	trygghetsmätning	2017	(Axel	Johansson)	‐	Bilagor	
	
b).	Återkoppling	angående	försörjningsstöd	(Per‐Martin	Boklund)	‐	Bilaga	
	
c).	Lägesrapport	‐	Förskolorna	i	Västra	Karup	och	Grevie	(Birgitta	Berséus)	
	
d).	Bostadsmarknadsenkät	2018	(Kristina	Bell,	Olof	Selldén)	
	
e).	Detaljplan	för	del	av	Östra	Karup	24:2	m.fl.	‐	Willab	(Henrik	Eliasson,	Olof	Selldén).	
						Dnr:	001051/2017‐315	
	
f).	Detaljplan	för	Tunet	1	m.fl.	(Henrik	Eliasson).	Dnr:	000682/2013‐315	
	
	
	
	
Henrik	Andersson,	nämndsekreterare	
Kommunkontoret	
	
	
	
	
	
	

5



1

Båstads kommun
Trygghetsmätning 2017

6



2
Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Trygghetsmätning 2017
PONV

PO Nordvästra 
Skåne

2017
(2.18)

2016
(2.31)

2015
(1.81)

2013
(1.53)

2012
(1.75)

LPO Ängelholm 1,56 1,71 1,56 1,28 1,34
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3
Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Trygghetsmätning - Vad handlar det om?

Att förbättra förståelsen av medborgarnas och samhällets behov av polisiärt och 
kommunalt arbete

Att underlätta prioriteringar inom polisen, i kommuner och för andra 
samhällsaktörer

Att öka värdet för medborgarna av polisens/kommunens lokala arbete utifrån 
gemensam problembild

Att ha utgångspunkter för samverkan

Att belysa och utveckla vad som är bra verksamhet mot lokal problembild

8
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Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Till vem riktar sig undersökningen

• Undersökningens målpopulation är invånare i åldern 16‐85 år boende i LPO 
Ängelholms i 4 kommuner som tillsammans är indelat i 8 delområden.

• Inom varje stratum har ett obundet, slumpmässigt urval gjorts om ca 300 individer. 
Urvalsdragningen gjordes av Statens Personadressregister (SPAR). 

• Antal utskick; ca 2400 respondenter
• Antal inkomna svar; 1560  st svar
• Svarsfrekvens ca 70 procent. Mycket hög representativitet.

• Undersökningen kan därmed förväntas spegla väl de allmänna uppfattningarna 
runt  de olika problemtyperna i LPO Ängelholm i september år 2017 och kan även 
anses vara jämförbara för de senaste 15 åren. 

9
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Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Förändringar i region syds 58 kommuner sedan 
2016

Markanta positiva förändringar;  Emmaboda • Hultsfred• Tingsryd• Perstorp• Örkelljunga

• Positiva förändringar

• Borgholm Hässleholm Karlshamn Klippan Kävlinge Landskrona Lessebo Markaryd
• Olofström Sjöbo Skurup Svalöv Tomelilla Torsås Vimmerby

Markanta negativa förändringar  Bromölla • Eslöv • Hörby •   Oskarshamn • Staffanstorp 
•  Åstorp
Negativa förändringar

Alvesta Helsingborg Mönsterås Osby Simrishamn Älmhult
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Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Trafik
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Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Utsatthet för brott
mängdbrott är våld, stöld, skadegörelse

Andel del som utsatts för minst ett mängdbrott

2017
(1.0)

2016
(1.0)

2015
(1.0)

2013
(1.0)

2012
(1.0)

Båstad ‐ Tätort 14 (1)

Båstad 14 (1) 13 (1) 9.4 (1) 12 (1) 12 (1)

Båstad ‐ Övrigt 14 (1)
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Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Sammanfattning

13
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Lpo Ängelholm, 2017-12-11

Anmälda brott 2015 – 2017 
Källa: Brottsförebyggande rådet

2015 2016 2017 prel.
Helår Helår Helår
Antal Antal Antal

Båstad kommun
Totalt antal brott 1682 1544 1663
Våldsbrott 134 122 145
Inbrott i bostad 
(lägenhet & villa) 78 71 80

Stöld i butik, 
varuhus o.d. 35 23 16

Skadegörelsebrott 
(inkl. mordbrand) 167 110 112

Narkotikabrott 70 28 42
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ITTJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Bildning & arbete 

2018-01-29 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyret.en 

1 (3) 

2018 -02- O' 2 I 
Dnr K.S.. /?.. ??.!j.l.'f.fj. 
.... J.:-.e.( .. [.:: ..... {:?.C?. •••.••• 

Ekonomiskt bistånd 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som 
vilar på andra huvudmän. 2 kap§ 2 SoL 
Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagens (SoL) 4 kapitel. 
Ekonomiskt bistånd definieras som bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt 
samt annan ekonomisk hjälp. 
En ansökan skall alltid utredas och en utredning ska inledas utan dröjsmål. (11kap§1 
SoL) 
Vid handläggning av ekonomiskt bistånd följer vi aktuell lagstiftning, Socialstyrelsens 
allmänna råd om ekonomiskt bistånd och de vägledande riktlinjer som är framtagna för 
ekonomiskt bistånd i Båstads kommun. 

Försörjningsstöd 
Omfattar de kostnader som är regelbundet återkommande och delas upp på personliga 
kostnader och hushållets gemensamma kostnader. 
I begreppet personliga kostnader ingår livsmedel, kläder och skor, lek och fritid samt 
kostnader för hälsa och hygien. 
I hushållets gemensamma kostnader ingår förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och 
TV-licens. 
I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, 
hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa, barnomsorg, läkar
vård medicin samt hyresgästföreningsavgift. 
Utöver försörjningsstödet kan bistånd till livsföring i övrigt beviljas för skäliga kostna
der efter särskild prövning. 

Det yttersta ansvaret 

Förutsättningar för det ekonomiska biståndet 
• att den enskilde inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt än genom 

ekonomiskt bistånd. 
• att den enskilde efter sin förmåga bidrar till försörjningen. 
• huvudregeln för rätt till bistånd är att personen är folkbokförd i kommunen 

Riksnormen 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå 
för de behov som riksnormen ska täcka. 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. 

180129\c:\users\henand2\ documents\groupwise\ till ks, jan -18.docx\ha 
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Riksnormen för 2018 

Personliga kostnader vuxna 
Ensamstående 3.030 kr Sambor 5.460 kr 

Personliga kostnader barn och skolungdom 
Ålder 0 1-2 3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-20 

2.090 2.330 2.080 2.330 2.930 3.370 3.800 3.830 

Gemensamma hushållskostnader 
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

970 1080 1350 1540 1770 2010 2180 
För varje person över 7 st ökar posten med 170 kr per person. 

Högsta godtagbara boendekostnad 2017 
1 rak (1-2vuxna,1 barn under3 år ca) ............................. 5100 kr/mån 
2 rak (1-2 vuxna, 2 barn under 3 år ca) ............................. 6 400 kr/mån 
3 rak (1-2 vuxna, 3-2 barn). ................................................ 7 700 kr/mån 
4 rak {1-2 vuxna, 4 barn eller jler). ..................................... 8100 kr/mån 
5 rak (1-2 vuxna, 5 barn eller jler) ...................................... 9 800 kr/mån 

Högsta godtagbara elkostnad 
Antal personer i hushållet 
1 ........................................................................... 390 kr 
2 ........................................................................... 440 kr 
3 ........................................................................... 490 kr 
4 ........................................................................... 540 kr 
5 ........................................................................... 590 kr 
6 ........................................................................... 640 kr 
För varje antal personer ökar beloppet för skälig elkostnad med 50 kronor. 

Exempel: 

2 (3) 

Ovanstående innebär att en ensamsstående person utan inkomster och har rätt till för
sörjningsstöd beviljas bistånd med 3.030 + 970 = 4.000 kr 
Utöver detta beviljas bistånd till hyra med max 5.100 kr och hushållsel max 390 kr i 
månaden. Kostnader för tex. läkarvård, medicin, bredbandsuppkoppling m.m. medräk
nas som godtagbara utgifter utöver ovanstående. 
Om personen har några inkomster minskas biståndet med motsvarade belopp som in
komsterna är. Om inkomsterna överstiger normen för försörjningsstöd beviljas inget 
bistånd och ansökan avslås. 

180202\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 
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Förklaring och kommentar till statistik på bilaga 1. 

Ek bistånd avser försörjningsstöd till personer utom etableringen. 
Ek. fly avser försörjningsstöd till personer inom etableringen. 

3 (3) 

Statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas har en eftersläpning på två månader. Sta
tistik för hela 2017 kommer att precenteras i april månad. 

Sid. 1. 
Tabell 1 
Sifforna visar antalet påbörjad, avslutade och pågående insatser. 
När en person som inte har ett öppet ärende, ansöker om ekonomiskt bistånd öppnas 
en insats. Insatsen är öppen så länge som personen ansöker om ekonomiskt bistånd. 
Om personen inte gör en ny ansökan inom tre månader avslutas insatsen. 

Kommentar: Antalet öppna insatser är relativt oförändrat under året. 
En viss uppgång skedde under sista kvartalet, vilket återspeglas i summan av utbetalt 
försörjningsstöd som också ökade mot slutet på året. Det var under slutet på året en 
viss inflyttning av personer med skydds behov och som hade bott på ett av de kvinno
jourer som finns inom kommunen. 

Tabell 2. 
Insatsernas varaktighet i antal månader. 
Här redovisas hur länge de insatser som var aktuella under 2017 var pågående. 

Kommentar: En förhållandevis stor del av insatserna har varit pågående i mer än ett år. 
Ek. fly-insatser som är aktuella i mer än tre år från dagen som de erhållit uppehållstill
stånd, avslutas som ek. fly-insats och öppnas som ett ek. biståndsinsats. Dvs. från och 
med denna dag belastar de kommunens budget för försörjningsstöd. Därför är det av 
stor vikt att insatser sätts in för att personer inom etableringen kommer ut i självför
sörjning innan treårs-gränsen är uppnådd. 

Sid 2. 
Tabell 3 
Här redovisas vilken typ av hushåll det är som har blivit beviljade försörjningsstöd. 

Sid 3. 
Tabell 4 
Redovisning av månadsvis utbetalning av försörjningsstöd. Redovisningen är exklusive 
ek. fly då denna grupp finansieras genom statsbidrag från Migrationsverket. 

Kommentar: Summan beviljat försörjningsstöd har gått upp från och med det sista kvar
talet 2017. Bakomliggande orsaker är inte klart analyserade ännu. Tänkbar orsak är 
den inflyttning som har skett av personer med skydds behov från andra kommuner. 
Dessa personer står oftast utan inkomster och har ett stort hjälp behov och då inte bara 
ett ekonomiskt hjälp behov utan även andra insatser från kommunen. 

Sid 4 och 5 
Tabell 5 
Jämnföresle med närliggande kommuner. 

180202\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\ha 
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~ BÅSTADS 1 (5) 

KOMMUN 
Bildning & arbete 

Bilaga 1. 
Tabell 1. 

Antal påbörjade/avslutade och pågående insatser per typ och månad 
Aktuella inom perioden 2017-01-01- 2017-12-31 

Ek. bistånd 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Påbörjade 11 18 5 13 7 10 13 8 10 16 19 6 

Pågående 120 130 124 127 127 131 131 131 137 132 134 136 

Avslutade 8 11 10 7 6 13 8 4 21 17 5 5 

Ek. fly 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Påbörjade 8 7 7 9 7 5 6 8 3 1 5 2 

Pågående 67 74 70 68 70 70 70 76 73 61 61 56 

Avslutade 1 1 1 2 3 11 3 5 

(Utredningar som öppnats och/eller avslutats under en viss månad redovisas som pågående under denna månad.) 

Tabell 2. 

Insatsers varaktighet i månader per typ 
Aktuella inom perioden 2017-01-01- 2017-12-31 

Antal månader 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 13-24 25-36 > 36 

Ek. bistånd 9 11 22 27 29 21 12 9 7 32 14 26 

Ek. fly 1 5 6 6 17 13 11 4 5 22 4 0 

180129\c:\users\henand2\appdata\local\temp\xpgrpwise\Sa7346ecbastad·admpo·adml0016f7436124cl61\till ks, bilaga 1.docx\ha 
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2 (5) 

Tabell 3. 
Ekonomiskt bistånd, Antal hushåll, 2017 

2017 
Region Hushållstyp Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 

Båstad Ensamstående kvinna utan barn 20 22 23 22 26 22 24 24 20 26 
Båstad Ensamstående kvinna med barn 9 9 X 8 8 8 15 9 10 11 
Båstad Ensamstående man utan barn 34 37 32 35 34 30 33 28 28 28 
Båstad Ensamstående man med barn 4 X 5 5 4 X X X X X 
Båstad Sammanboende par utan barn 6 X 5 6 6 X X X X X 
Båstad Sammanboende par med barn 15 15 X 14 13 15 14 15 12 15 

(Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-01-18.) 
(X= för lågt antal för att kunna särredovisas) 

180202\6\ha 
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Tabell 4 
Utbetalt försörjningsstöd i Båstads kommun, 
exkl. de som omfattas av etableringsersättningen. 

2009 2010 2011 2012 

ianuari 427 659 542 067 470 610 576 004 

februari 450 409 663 576 589052 722 528 

mars 588 399 886 019 603 960 751 491 

april 546 718 552 753 547 034 626 339 

mai 494 874 489 202 572 906 721 599 

iuni 517 185 446 156 618 650 587 310 

iuli 531 268 570 912 371 566 565 568 

auqusti 397 570 398 297 413 319 479 140 

september 420 935 497 873 509 263 437 103 

oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 

november 578 095 426 934 506 550 628 898 

december 653 926 521 983 686 911 770 016 

2013 

721 850 

722 910 

775 412 

755 775 

688 838 

578 411 

635 492 

461 451 

548 830 

568 878 

678 324 

760 219 

totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 

3 (5) 

2014 2015 2016 2017 2018 

643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 

771 033 550 890 487 222 474 398 

822 814 763 970 438 334 510 703 

789 828 734 099 549 029 609 170 

712 625 665 980 581 009 467 724 

590 040 684 843 421 505 497 658 

615 809 622 431 341 026 406 898 

597 611 506 806 425 418 441 354 

673 318 563 779 273 206 394 932 

711 603 462 053 393 356 542 995 

524 548 462 947 332 473 580 567 

927 499 584 373 465 979 614 723 

8 380 630 7 330 137 5187504 5913216 663 353 

180202\6\ha 
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4 (5) 

Tabell 5 
Ekonomiskt bistånd, 2017 

2017 
Region Mått Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 
Båstad Antal hushåll 88 91 84 90 91 83 95 83 77 86 
Båstad Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr 590 611 628 618 680 604 700 615 573 614 
Båstad Antal barn under 18 år 60 60 57 64 61 64 78 58 48 67 
Båstad Belopp per hushåll kr (belopp/ hushåll) 6 706 6 713 7 472 6 865 7 474 7 278 7 372 7 406 7 446 7 144 
Båstad Belopp per invånare kr (O+ år) 40 42 43 42 47 41 48 42 39 42 

Antal kommuninvånare 2016 14.614 st. 

Höganäs Antal hushåll 137 147 160 174 159 151 135 130 144 150 
Höganäs Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr 974 965 1 076 1 299 1 020 1 011 928 962 945 1 017 
Höganäs Antal barn under 18 år 66 82 80 81 72 70 57 60 72 69 
Höganäs Belopp per hushåll kr (belopp/ hushåll) 7 107 6 567 6 726 7 464 6 415 6 698 6 871 7 398 6 562 6 782 
Höganäs Belopp per invånare kr (O+ år) 38 37 42 50 39 39 36 37 37 39 

Antal kommuninvånare 2016 25.847 st. 

Astorp Antal hushåll 164 168 183 183 186 188 170 174 165 179 
Astorp Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr 1 153 1 111 1 229 1 430 1 312 1 382 1 141 1 343 1 348 1 238 
Astorp Antal barn under 18 år 127 147 150 166 168 162 138 161 152 165 
Astorp Belopp per hushåll kr (belopp/ hushåll) 7 032 6 615 6 716 7 815 7 051 7 349 6 711 7 716 8 170 6 917 
Astorp Belopp per invånare kr (O+ år) 74 72 79 92 84 89 73 86 87 80 

Antal kommuninvånare 2016 15.528 st. 

Ängelholm Antal hushåll 235 216 221 238 231 220 217 226 225 229 
Ängelholm Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr 1 660 1 550 1 556 1 677 1 674 1 655 1 524 1 661 1 640 1 639 
Ängelholm Antal barn under 18 år 136 120 132 126 118 126 138 149 138 142 
Ängelholm Belopp per hushåll kr (belopp/ hushåll) 7 065 7177 7 041 7 046 7 246 7 525 7 021 7 349 7 288 7 159 
Ängelholm Belopp per invånare kr (O+ år) 40 38 38 41 40 40 37 40 40 40 

Antal kommuninvånare 2016 41.336 st. 

18020216\ha 
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Örkelljunga Antal hushåll 71 71 87 88 88 56 45 57 53 69 
Örkelljunga Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr 510 533 667 649 727 321 250 307 295 448 
Örkelljunga Antal barn under 18 år 45 51 63 63 65 27 27 32 50 59 
Örkelljunga Belopp per hushåll kr (belopp/ hushåll) 7 183 7 501 7 669 7 376 8 260 5 726 5 557 5 381 5 573 6497 
Örkelljunga Belopp per invånare kr (O+ år) 51 53 67 65 73 32 25 31 30 45 

Antal kommuninvånare 2016 9.958 st. 

Laholm Antal hushåll 251 228 237 -- 228 217 208 204 208 213 
Laholm Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr 2 136 1 917 1 821 -- 1 775 1 722 1 566 1 637 1 595 1 728 
Laholm Antal barn under 18 år 200 200 198 -- 188 177 175 166 165 162 
Laholm Belopp per hushåll kr (belopp/ hushåll) 8 509 8 410 7 681 -- 7 784 7 935 7 528 8 023 7 669 8 115 
Laholm Belopp per invånare kr (O+ år) 87 78 74 -- 72 70 63 66 65 70 

Antal kommuninvånare 2016, 24.664 st 
(Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-01-18.) 

Tabell 6 
Ekonomiskt bistånd, Andel vuxna biståndsmottagare av befolkning, Båda könen, Ålder: 18-65+, 2017 

2017 
Region Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 

Båstad 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 
Höganäs 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 
Åstorp 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 
Ängelholm 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Örkelljunga 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,9 
Laholm 1,5 1,4 1,4 -- 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
(Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-01-18.) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 14  Dnr KS 000216/2012 - 315 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17  
- Yttrande över överklagande 

 
Beskrivning av ärendet Antagandet av detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och 17 har överklagats till 

Mark- och miljööverdomstolen. Kommunen har förelagts att svara på 
överklagandet. Detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och 17 antogs av 
kommunstyrelsen 2016-06-08 § 130. Beslutet överklagades till Mark- och 
miljödomstolen som 2017-08-23 beslutade avslå överklagandena.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivels av planarkitekt Emma Johansson, daterad, 2018-01-16 
 Bilaga 1, Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17- Yttrande över överklagande 
 Bilaga 2 Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17- Yttrande över överklagande 
.  
Förvaltningens förslag 1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Jäv Thomas Andersson (L) anmäler jäv och deltar ej under ärendets överläggning 

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

 
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180116\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2018-01-17. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000216/2012 – 315 
 
 

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 – yttrande över överklagande 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
 
Sammanfattning av ärendet 
Antagandet av detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och 17 har överklagats till Mark- och mil-
jööverdomstolen. Kommunen har förelagts att svara på överklagandet. 
 

Bakgrund 
Detaljplanen för Tegelugnslyckan 11 och 17 antogs av kommunstyrelsen 2016-06-08 § 130. 
Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som 2017-08-23 beslutade avslå överkla-
gandena.  
 

Aktuellt 
Mark- och miljödomstolens beslut har nu överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. 
Kommunen har nu förelagts att svara på överklagandet. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förvaltningens yttrande 
2. Mark- och miljööverdomstolens föreläggande inklusive klagandes skrivelse 

 
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadschef, planchef, stadsarkitekt 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Yttrande över överklagandet av Mark- och Miljödomstolens Dom 

2017-08-23, angående beslut om antagande av detaljplanen för 

Tegelugnslyckan 11och17. Domstolens målnummer P 8052-17 

Kommunfullmäktige har §7 punkt 20 i Reglemente för Kommunstyrelsen delegerat 
åt Kommunstyrelsen att anta detaljplaner som överensstämmer med 
översiktsplanen och som inte är av principiell vikt eller större betydelse. Bilaga 1. 

Precis som klagandena påpekar har bestämmelsen H (handel) fallit bort ur 
plankartan. Denna bestämmelse finns i planbestämmelserna samt handeln beskrivs 
i planbeskrivningen som en del av syftet med detaljplanen och så har det varit under 
hela processen. Det finns inte heller beskrivet i granskningsutlåtandet att den skulle 
tas bort då det aldrig varit avsikten. Att H inte finns med på plankartan beror på ett 
tryckfel som tyvärr inte uppmärksammats före antagandet. Då detta är ett 
uppenbart tryckfel borde det kunna korrigeras på den laga kraft vunna kartan. 

I kommunens översiktsplan, antagen 2008, ingår planområdet i område som pekas 
ut som centrumbebyggelse med handel längs Köpmansgatan. Avsikten med 
detaljplanen har hela tiden varit att medge möjlighet till handel och verksamhet i 
bottenvåning mot Köpmansgatan. Kommunens bedömning är att planförslaget följer 
översiktsplanens intentioner och att den inte strider mot riksintresset för 
kulturmiljö. Planen verkar just för att befästa handel och bostäder vilket stärker 
riksintresset (köpmansstaden). Bevarandeprogram för Centrala Båstad är 
vägledande, inte juridiskt bindande. Bevarandeprogrammet beskriver att kvarterets 
mitt i möjligaste mån bör lämnas fritt för trädgård och mindre uthusbyggnader. 
Dock har de inre delarna av kvarteret redan bebyggts med flera bostadshus med en 
mer modern utformning. Därför bedöms värdet med en öppen sammanhängande 
kvartersmitt inte längre finnas kvar. 

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för de planer som bedöms medföra 
betydande miljöpåvekan. I den behovsbedömning som kommunen upprättat för 
detaljplanen framgår att planens påverkan inte bedöms som betydande. Bilaga 2. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Den plusmarkerade marken mot grannfastigheten i norr medger 
komplementbyggnad, inte bostadshus, i anslutning till fastighetsgräns. Bebyggelse 
ända fram mot fastighetsgräns följer även ett vanligt förekommande 
bebyggelsemönster längs gaturummen i ortens äldre delar. Berörd fastighetsägare 
har inte framfört synpunkter gällande detta. 

Båstads kommuns samtliga detaljplaner är digitaliserade varför handläggare med 
lätthet kan hjälpa frågande med gränsdragningar om de upplevs otydliga. 

Gällande skuggstudien har kommunen byggt upp denna utifrån i detaljplanen 
tillåtna nockhöjder för tillkommande bebyggelse samt inmätta höjder för befintlig 
bebyggelse. Skuggstudien togs fram som kompletterande beslutsunderlag efter 
granskningen och redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott samt för 
kommunstyrelsen inför antagandet. Varför klagandes egen skuggstudie skiljer från 
kommunens kan kommunen inte uttala sig om då vi inte vet på vilket underlag den 
är upprättad. Kommunens bedömning är att skuggningen på de klagandes 
fastigheter, från de tillkommande byggnaderna, är acceptabel i förhållande till 
kommunens behov av förtätning och differentierat bostadsutbud i ortens centrala 
delar. 

Hanteringen av dagvatten, mer i detalj, granskas inom ramen för tekniskt samråd i 
samband med bygglovprövning. Planbestämmelsen är främst avsedd som 
förtydligande gällande att detta ska ske och att det finns riktlinjer som ska uppfyllas. 
Under hela planprocessen har samtal förts med NSVA. Det dessa samtal ledde fram 
till var bland annat att det inte var lämpligt att föreskriva en specifik lösning för 
dagvattenhanteringen i detta skede utan att detta hanteras i samband med 
projekteringen som ska göras i samråd med NSVA. Detta för att ge utrymme för att 
det sker en utveckling inom området och att bättre lösningar än den som föreskrivs i 
en detaljplan skulle kunna ha utvecklats innan planen realiseras. Det är även viktigt 
för kommunen att det finns utrymme i detaljplanen för eventuella skärpta 
fördröjningskrav, därför har kommunen strävat efter en öppen planbestämmelse. 

Syftet med planbestämmelse gällande buller är att uppmärksamma exploatör och 
bygglovshandläggare på att bullerproblematiken behöver hanteras tidigt i 
projekteringsfasen. Bullerbegränsningsvillkor är olämpligt att reglera i detaljplaner 
då de regleras på förordningsnivå. Planbestämmelsen gällande buller är utformad i 
enlighet med praktiskt tillämpning av den lagstiftning som gällde när planarbetet 
påbörjades (före 2015-01-02). Borgen är en befintlig byggnad och bullerkraven 
hanteras i bygglov vid ändrad användning. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Kommunen anger i de detaljplaner som upprättats de senaste åren byggnaders höjd 
som nockhöjd eller totalhöjd då det anses vara tydligare än byggnadshöjd. Höjderna 
är satta som plushöjder i förhållande till noll planet för att höjden på den färdiga 
byggnaden inte ska påverkas av eventuella markuppfyllnader. Insyn mellan 
fastigheter är ofrånkomligt med den bebyggelsestruktur och toppografi området 
har. Kommunen anser även att ett viss mått av insyn måste kunna accepteras i en 
orts centrala delar. För att minska insynen har bestämmelse införts om att 
takterrass ska vara indragen från fasadliv mot de fastigheter som framfört 
synpunkter gällande detta under planprocessen. 

Kommunen delar inte klagandes bild av samanträdet med mark- och 
miljödomstolen. Något förmöte hölls inte och kommunens uppfattning är att de 

klagande kom in i sammanträdesrummet direkt efter kommunens representanter. 
Detta bör kunna intygas av mark- och miljödomstolens representanter. 

Under arbetets gång prövas och tillkommer nya förutsättningar och ny kunskap som 
förändrar de initiala tankarna. Dessa har prövats och godkänts politiskt i samband 
med beslut om samråd (KS au 2015-05-13 § 158), beslut om granskning (KS au 
2016-01-20§11) samt beslut om antagande (KS 2016-06-08 § 130). 

Den tillkommande bebyggelsen inne i kvarteret bedöms inte synas från 
Agardhsgatan och Köpmansgatan. Planbeskedets direktiv om anpassning sker 
genom återställandet av Borgen samt genom utformningen av det nya huset utmed 
Köpmansgatan där storlek och form regleras. Detta då dessa byggnader upplevs 
mest av allmänheten. I kvarteret finns redan idag en stor variation i storlek och form 
och det saknar allmänt intresse att reglera detta för den tillkommande bebyggelsen 
inuti kvarteret. Att föreskriva särskilda material har bedömts söm en detaljerad 
bestämmelse som varit svår att motivera då både aktuellt och kringliggande kvarter 
redan idag innehåller bebyggelse med en stor variation av fasadmaterial. 

Kommunen vill att Mark- och miljööverdomstolen tar del av dokumentationen från 
Mark- och miljödomstolens sammanträde och syn. 

Emma Johansson 
Planarkitekt 

~~~ 
Lisa Rönnberg ~ 
Samhälls byggnads chef 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se 
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Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, § 210, reviderad 2015-12-16, § 264. 
Dnr: KS 1633/14-901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunstyrelens övergripande uppgifter  

Ledningsfunktionen 

1 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ för styrning och ledning. Den ansvarar 
för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har an-
svaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin.  

Styrfunktionen 

2 §  

I kommunstyrelsens styrningsfunktion ingår att: 

1. Arbeta med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kom-
munens framtid.

2. Leda arbetet med och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar
för styrningen av den kommunala verksamheten.

3. Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnder.

4. Ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och
ekonomi efterlevs och att den löpande verksamheten fungerar rationellt och ekono-
miskt.

5. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller del-
vis äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin
som fastställts av fullmäktige, men också i
övrigt beträffande förhållanden som är av intresse för kommunen.

6. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likar-
tade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.

7. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap.
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen in-
nehar aktier i.

Bilaga 1
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8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets årsre-
dovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet som be-
drivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen
att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

3 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.  

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 

1. Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.
2. Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
3. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av

kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hän-
för sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde

4. Handha donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

Personalförvaltning 

4 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ Lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden

3. Besluta om stridsåtgärd
4. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rö-

rande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
5. Lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 2009:47.
6. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för både anställda och förtroendevalda.
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Övrig förvaltning 

5 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

1. Kommunstyrelsen är socialnämnd med ansvar för socialtjänsten avseende individ- 
och familjeverksamheten för personer över 18 år, med undantag av lagen med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga avseende de som inte har fyllt 21 år, enligt vad
som sägs i lag om nämnd inom dessa områden.  försörjningsstöd till vuxna.

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt bland annat socialtjänstlagen
och lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.
4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen.
5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna skol-

väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal vuxenutbild-
ning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Styrelsen
ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar.

6. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt planväsendet.
7. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd.
8. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd.
9. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende myndighetsutöv-

ning.
10. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i

arkivreglemente.
11. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de regis-

ter och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom styrelsens verksam-
hetsområde.
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Övrig verksamhet 

6 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för: 

1. Den översiktliga planeringen av mark och vatten samt initiera övrig fysisk
planering och sektorplanering.

2. Utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att på kommunens vägnar ansöka om
sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den behörighet
som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken.

3. Kommunens fastigheter.
4. Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planlägg-

ning och byggnadsväsende.
5. Utse ombud som vid fastighets- och tomtindelning företräder kommunen såsom mar-

kägare.
6. VA- och renhållningsverksamhet.
7. Gatu-, park- och väghållning inkl. skogs- och naturmark.
8. Kollektivtrafik och infrastruktur.
9. Hamnverksamhet.
10. Måltidsverksamhet.
11. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.
12. Kultur och bibliotek.
13. Fritid, fritidsgårdar och fritidsanläggningar.
14. Lokalvård.
15. Integration vuxna.
16. Konsument- och energirådgivning.
17. Folkhälsofrågor.
18. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller

inom styrelsens verksamhetsområden.
19. De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan

nämnd.

Beslutanderätt – delegerad från kommunfullmäktige 

7 § 

Kommunstyrelsen har rätt att besluta i följande grupper av ärenden: 

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit.

2. Förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen
sker för att genomföra fastställd detaljplan vad avser mark för gata, väg eller annan
allmän plats.
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3. På kommunens vägnar godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast
egendom för samma ändamål.

4. När kommunstyrelsen finner det behövligt för att tillvarata kommunens intressen vid
offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har inteck-
nad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infri-
ande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant förvärv
till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till slutlig täck-
ning av förskotterade kostnader för förvärvet.

5. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, fastighets-
bildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra kommunen rätt
till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt.

6. Till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande
av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan
jord.

7. Avge yttrande enligt Lagen om TV-övervakning.
8. Kommunala namnärenden och namngivning av kommunala institutioner efter förslag

från förvaltningen.
9. Hyra lokaler för kommunens verksamhet.
10. Ansökan om dispens enligt 6 § sista stycket bostadsfinansieringsförordningen.
11. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen.
12. Styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige

fastställt
13. På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den bud-

geterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra
riktlinjer.

14. Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet eller del av fastighet som tillhör
kommunen.

15. Arrendera, hyra samt i övrigt ingå avtal om nyttjanderätt i fast egendom.
16. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp
och villkor i övrigt.

17. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.

18. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommu-
nens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

19. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av princi-
piell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta
i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas
på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

20. Kommunstyrelsen får anta detaljplaner som överensstämmer med översiktsplanen
och som inte är av principiell vikt eller större betydelse.

21. I anslutning till planärenden, enligt punkten ovan, sluta plan- och
exploateringsavtal.

22. Avgöra om ett planärende kan innebära betydande miljöpåverkan eller ej.
23. I gällande detaljplane- och exploateringsärenden där kommunen är markägare, sluta

avtal om markförsäljning upp till ett värde av 10 mkr.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

8 § 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Styrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

9 §  

Styrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare, vilka väljs av kommunfullmäk-
tige.  

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande som väljs av kommunfullmäktige. 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid styrelsens sammanträde och delta i 
överläggningarna (yttranderätt).  Närvarorätten gäller ej i sekretessärenden.  

Ordföranden 

10 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

1. Planera styrelsens arbete och ansvara för nämndens möten och dagordningar. I detta
ingår att se till att nämndens ärenden tas upp till behandling utan onödigt dröjsmål.
Planeringen sker i samråd med förvaltningen.

2. Planera och förbereda styrelsens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med
förvaltningen.

3. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvalt-
ning.

4. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono-
miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.

5. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom styrelsens ansvarsområden
samt att ta initiativ i dessa frågor.

6. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.
7. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
8. Kalla till extra sammanträde om ordförande anser att det behövs.
9. I övrigt se till att styrelsens uppgifter fullgörs.
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Ersättare för ordföranden 

11 § 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Inkallande av ersättare 

12 § 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska kalla in sin personliga ersättare och meddela nämndsekreteraren vem som 
kommer att tjänstgöra. Om den personliga ersättaren ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete-
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra.  

Ersättarnas tjänstgöring 

13 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordning-
en. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen. 

14 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalan-
sen mellan partierna. 
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Sammanträdena 

15 § 

Kommunstyrelsens sammanträden kan vara offentliga om styrelsen så beslutar. KL 6:19 a. 
Sammanträdet får ej vara offentligt i ärenden avseende myndighetsutövning eller som är 
belagda med sekretess. 

16 §  

Sammanträden med styrelsen hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde 
kan hållas om ordföranden eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. 

Kallelse 

17 § 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Kommunalråd och närvarorätt 

18 § 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunalrådet ska ägna hela sin fastställda arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

Arbetstidens omfattning som kommunalråd och oppositionsråd fastställs innan val 
förrättas av kommunstyrelsens presidium. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa arbetsordning för kommunalrådet,  
oppositionsråd, övriga i kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens  
arbetsutskott. 
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Närvarorätt i kommunens nämnder 

19 § 

Kommunalrådet, oppositionsrådet samt övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsut-
skott får närvara och delta i överläggningarna (yttranderätt) vid sammanträden i samtliga 
kommunala nämnder som väljs av kommunfullmäktige. 

Den generella närvarorätten gäller inte i nämndernas presidiemöten. Närvarorätten gäller 
inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning. 

De som enligt ovan erhållit närvarorätt i nämnderna ska av respektive nämnd erhålla fö-
redragningslistor till nämndernas sammanträden. 

Reservation 

20 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservation-
en kan ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll 

21 § 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som styrelsen beslutar vid varje sammanträde. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para-
grafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Delgivning 

22 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, verksamhetsområdeschef eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

23 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska underteck-
nas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som styrelsen bestämmer. 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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Kommunstyrelsens utskott och budgetberedning 

Arbetsutskott 

24 §  

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.   

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som väljs av styrelsen. 

Arbetsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande som väljs av styrelsen för 
den tid som styrelsen bestämmer. 

25 § 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt upp-
drag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

26 § 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ord-
ningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Ersättare, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, har inte rätt att närvara vid utskottets 
sammanträden. Utskottet kan dock vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara. 

27 § 

Kallelse till sammanträdet med utskottet ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Sammanträdena ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28 § 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller de anställda som har ansvar för kommunstyrelsens ärendebe-
redning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

38



11 (11) 

Förhandlingsutskott 

29 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är förhandlingsutskott och har ansvar för kommunens 
lönerevision och andra delegerade uppgifter. 

Budgetberedning 

30 § 

Arbetsutskottet utgör kommunens budgetberedning. Budgetberedningen kan 
utökas med fler personer om styrelsen så beslutar. 

Budgetberedningen har ingen självständig beslutanderätt utan är ett beredande organ till 
kommunstyrelsen. 
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Dnr. 216/12-315

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN TEGELUGNSLYCKAN 11 OCH 17 

Planavdelningen bedömmer härmed behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och
bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor  2 o 4 med 6 kapitlet 11 till 18 §§ 
Miljöbalken samt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen

Initiativtagare detaljplan: Stellan Pauli
Fastighetsägare: Humleblommans fastighets AB samt Henrik och Towe Brückman

Fastigheter: Tegelugnslyckan 11 och 17
Planens beteckning:
Adress: Köpmansgatan 37A och 39
Planens syfte:

Planområdets areal: 3900 kvm
Landskapstyp:

Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17

Möjliggöra för bostäder genom att riva hela byggnaden som står på 
fastigheten Tegelugnslyckan 17 samt tillbyggnaden (discot Madison) på 
fastigheten Tegelugnslyckan11. Längs med Köpmansgatan avses en ny 
byggnad uppföras samt två nya byggnader inne på gården inom 
planområdet. 

bebyggd mark

Postadress   269 80 Båstad 
Gatuadress   Vångavägen 2

Telefon          0431-770 00 
bastads.kommun@bastad.se             

Plusgiro     11 11 11-1
Org.nr    212000-0944

Bilaga 2

40



Natura 2000 nej

-

PLATSEN Ingen/Liten Inverkan Betydande Kommentarer

1 Den befintliga miljöns 
känslighet med hänsyn till 
nuvarande användning och 
tidigare plan 

x

2 Radon x Marken inom planområdet är 
klassat som ett normalriskområde 
med avseende på förekomsten av 
markradon.

3 Geologi x
4 Skredrisk x
5 Översvämningsrisk x
6 Ljusförhållanden på plats x
7 Lokalklimat x
8 Markföroreningar x
9 Buller från omgivningen x Köpmansgatan är hårt  trafikerad 

framförallt sommartid. 
Hastigheten är 50 km/h. En 
bullerutredning har tagits fram för 
detaljplanen Laxen 6 (samma sida 
om vägen, drygt 60 meter bort). 
Utredningen visar på att ljudnivån 
vid Köpmansgatan ligger över 
riktvärdena vilket innebär att man 
behöver skapa en tyst 
(ljuddämpad sida) för varje 
lägenhet. Enligt utredningen så 
skall sovrummen orienteras åt 
innergården.

10 Förekomst av 
verksamheter som medför 
risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet.

x Ungefär 100 meter nordväst om 
planområdet ligger det en 
bensinstation.

11 Grönytor i tätort x Planområdet är beläget inom 
gångavstånd till Badhusparken 
samt Brunnsparken.

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet 
enligt MKB-f bil 1

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet 
enligt MKB-f  bil 3

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande --> = 
Avgränsning för miljöbedömning  (MKB)
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Gatuadress   Vångavägen 2
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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

Postadress   269 80 Båstad 
Gatuadress   Vångavägen 2

Telefon          0431-770 00 
bastads.kommun@bastad.se             

 Plusgiro     11 11 11-1
Org.nr    212000-0944
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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. 

Postadress   269 80 Båstad 
Gatuadress   Vångavägen 2

Telefon          0431-770 00 
bastads.kommun@bastad.se             

Plusgiro     11 11 11-1
Org.nr    212000-0944
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 13  Dnr KS 001383/2016 - 315 

Detaljplan för Hålarp 4:212 fastigheter i Grevie - Antagande 
 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas 

av Järnvägsgatan i söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig 
bostadsbebyggelse i både väster och norr. 

 
 Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked 

avseende fastigheten Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle. 
 
 Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter 

(flerbostadshus) på fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, 
förhandsbesked för ändrad användning av bottenvåningen i det före detta 
kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3 
lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande 
detaljplan har markanvändningsbestämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt 
ändamål. Bostäder inryms inte inom markanvändningen ”A”. 

 
 Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt 

förhandsbesked på grund av att föreslagen åtgärd strider mot gällande 
detaljplan. Myndighetsnämnden ser positivt på den föreslagna åtgärden och 
ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prövas i en ändring av 
detaljplanen. 

 
 I översiktsplanen är planområdets markanvändning angivet som befintlig 

bebyggelse. 
 
 Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-09, §41 att ge samhällsbyggnad i 

uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsdokument för Grevie. Syftet med 
Inriktningsdokumentet är att ta ett samlat grepp för Grevie samhälle och 
hantera övergripande frågor såsom t ex trafik- och utbyggnadsstrukturer av 
exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. Inriktningsdokumentet 
för Grevie antogs av kommunfullmäktige 2017-12-20. Planförslaget 
överensstämmer med inriktningsdokumentets intention. 

 
 Grevie samhälle berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och 

friluftsliv, 4 kap 2§ Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 
4§ Miljöbalken samt Högexploaterad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2018-01-16 
 1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-17 
 2. Planbeskrivning, daterad 2018-01-17 
 3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-01-17 
 
 
Förvaltningens förslag 1. Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som 

föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 
 
Föredragande                        Planarkitekt Camilla Nermark föredarar ärendet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 2 av 2

 

 

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som 
föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17.  

 
 
 

 

62



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
 

Datum: 2018-01-17 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 
Dnr: B2016-990 / KS 001383/2016-315 
 
 
Detaljplan för Hålarp 4:212 i Grevie, Båstads kommun, Skåne län –  
antagande 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Planförslag för Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar som föreslås i 
granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Grevie, se nedanstående bild, och avgränsas av Järnvägsgatan 
i söder, torgyta samt parkering i öster samt befintlig bostadsbebyggelse i både väster och norr. 

 
Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende fastighet-
en Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle. 

 

     

Planområdet 

ICA 

Lindab 

Lindab 

NP Nilsson AB 

NP Nilsson AB 
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Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) 
på fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, förhandsbesked för ändrad användning av 
bottenvåningen i det före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till 
bostäder (3 lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande de-
taljplan har markanvändningsbestämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt ändamål. Bostäder 
inryms inte inom markanvändningen ”A”. 
 
Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt förhandsbesked på 
grund av att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden ser posi-
tivt på den föreslagna åtgärden och ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prö-
vas i en ändring av detaljplanen. 
 

 
                                                                                    Utdrag ur gällande detaljplan, 1286 

 
I översiktsplanen är planområdets markanvändning angivet som befintlig bebyggelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-09, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett 
så kallat inriktningsdokument för Grevie. Syftet med Inriktningsdokumentet är att ta ett samlat 
grepp för Grevie samhälle och hantera övergripande frågor såsom t ex trafik- och utbyggnads-
strukturer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. Inriktningsdokumentet för 
Grevie antogs av kommunfullmäktige 2017-12-20. Planförslaget överensstämmer med inrikt-
ningsdokumentets intention. 
 
Grevie samhälle berörs av riksintresse Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
Miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ Miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ Miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ Miljöbalken. 
 
Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Hålarp 4:212 får ställas ut på samråd beviljades av 
kommunstyrelsen 2017-01-11.  Ett planförslag var utsänt för samråd under tiden 2017-06-01 
till 2017-07-14. Då planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna 
synpunkter från både samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter gransk-
ningen. Någon samrådsredogörelse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå 
och tillgodosågs i möjligaste mån i granskningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende. 
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Ett granskningsförslag  var  utställt  för granskning  under tiden 2017-10-04 till och med 2017-
11-12. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning samman-
ställts och kommenteras i ett så kallat granskningsutlåtande. Se bilaga 1.  Inkomna synpunkter 
efter granskningsskedet har inte föranlett några större justeringar av planförslaget inför anta-
gandet. 
 
Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2018-01-17. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för Hålarp 4:212 m.fl. i 
Grevie, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Planområdets tillskott av bostäder samt centrumverksamhet i centrala Grevie bedöms vitali-
sera orten genom att skapa möjlighet till blandad bebyggelse. Den blandade funktionen med 
både bostäder och centrumverksamhet bidrar till att människor kommer att röra sig i centrala 
Grevie i princip hela dygnet alla veckans dagar. 
 
Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålet 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljökommuner” uppfylls genom att kom-
munen möjliggör förtätning av blandad bebyggelse i kollektivtrafiknära läge. 
 
Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-17 
2. Planbeskrivning, daterad 2018-01-17 
3. Plan- och illustrationskarta, daterad 2018-01-17  
 
Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef, Roger Larsson - stadsarkitekt, 
Mårten Sällberg – miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Detaljplan för  

Hålarp 4:212 m.fl fastigheter 
i Grevie, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende Hålarp 4:212 har varit ute på samråd  2017-06-01 
till  2017-07-14  och  på  granskning  under  tiden  2017-10-04 till 2017-11-12 för 
att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna in synpunkter. 
Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun.  Planen 
handläggs med standardförfarande. I detta granskningsutlåtande finns dels sam-
manfattningar av de synpunkter som har lämnats in under både samråd och 
granskning och dels Samhällsbyggnads kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (samråds- och granskningsskedet) 

Länsstyrelsen i Skåne (samråds- och granskningsskedet) 

Myndigheten Samhällsskydd Beredskap avstår från att erinra sig (samråds- och 
granskningsskede) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2017-05-31, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget och meddelar att 
någon fullständig genomgång av planförslaget inte har skett. Genomgången har 
främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten har valt att 
särskilt belysa följande frågeställningar: 

Plankartan och planbestämmelserna 

Ordvalet fastighetsgräns bör användas framför ordvalet tomtgräns. 

Utanför planområdet, söder om u-området plankartan, redovisas "*Lr". Det framgår 
inte i teckenförklaringen vad detta är. 

Genomförandebeskrivning  och planbeskrivningen 

Om det finns tankar vad de u-områden som finns i plankartan ska användas till får 
detta gärna skrivas i planbeskrivningen. 

Sammanfattning 

Lantmäterimyndigheten ser ett stort värde i att genomförandefrågorna redovisats 
på ett tydligt sätt i planhandlingarna så att berörda fastighetsägare förstår vilka 
åtgärder (lantmäterihandlingar m.m.) som (kommer att bli nödvändiga och vem 
som kommer stå för olika slag av kostnader (framtida underhåll av gemensamma 

Bilaga 1
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anläggningar, marklösen, förrättningskostnader m.m.). Arbetsprocessen blir inte 
rationell om berörda fastighetsägare inte kunnat läsa ut dessa uppgifter (under 
planprocessen. Följden blir då istället att dessa frågor måste behandlas på nytt i 
efterföljande lantmäteriförrättningar vilket också leder till längre 
genomförandetider. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas och kompletteras med beskrivning av u-områden, justering av ordval 
tomtgräns till fastighetsgräns. Grundkartans teckenförklaring kompletteras med 
förklaring till Lr – Ledningsrätt. 

 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) framför följande synpunkter: 

Dagvatten 

På s. 13 i planbeskrivning står det ”Dagvatten inom planområdet tas om hand inom 
tomtmark och leds vidare i dagvattenledning.” Inget lokalt omhändertagande av 
dagvatten finns på fastigheten varför texten borde ändras till ”Dagvatten från 
planområdet avleds via det kommunala dagvattenledningsnätet” eller liknande. 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattenledningsnätet i den sydöstra 
hörnan av fastigheten. Om ytterligare byggnader ska uppföras på fastigheten eller 
om mark ska hårdgöras på något annat sätt ska dagvatten fördröjas med 200 m2/ha 
reducerad area inom fastigheten. Med tanke på att markens grundskikt består av 
isälvssediment borde infiltration av dagvatten till viss del vara möjlig vilket kan 
utnyttjas om det blir aktuellt att hårdgöra en större del av fastigheten. Delar av 
dagvattnet från den befintliga bebyggelsen kan med fördel kopplas via den nya 
fördröjningen för att avlasta ledningsnätet. Information om fördröjning av dagvatten 
vid ytterligare hårdgörning bör tilläggas under 8. Planförslag – Dagvatten. Vid 
ändringar av mark och byggnader inne på fastigheten är det viktigt med korrekt 
höjdsättning av marken så det inte bildas instängda områden (lokala lågpunkter) 
där vatten kan samlas och orsaka skador på egendom. 

Befintliga ledningar på fastigheten 

I fastighetens nordvästra del går serviser för vatten, spillvatten och dagvatten till 
grannfastigheten Hålarp 4:204. Dessa serviser har ett skyddsavstånd som är 
markerat i bilden nedan. Skyddsområdet sträcker sig ca 8 m in från fastighetens 
norra gräns. Den föreslagna prickmarken utmed fastighetens norra gräns utökas 
förslagsvis för att även inkludera skyddsavståndet till VA-ledningarna alternativt att 
ledningsrätt upprättas för berörda ledningar. Placeringen av de tänkta nya delarna 
av byggnaden kan även behöva justeras. 

Sprinkler 

Under 8. Planförslag – Dricks- och spillvatten bör det stå att om sprinklers ska 
installeras på fastigheten krävs en separat tank för detta. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Text i 
planbeskrivningen, s 14, justeras till ”Dagvatten från planområdet avleds via det 
kommunala dagvattenledningsnätet.” 

Angående fördröjning av dagvatten: Planbestämmelse som reglerar 
hårdgörandegraden inom planområdet finns. ”Minst 30% av fastighetsarean ska 
möjliggöra infiltration av dagvatten”. 
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NSVA bekräftar (2017-08-08, dvs efter deras samrådsyttrande) att ett 4 m brett u-
område för befintliga ledningar är tillräckligt. Eventuell ledningsflytt ska bekostas av 
exploatör/fastighetsägare. 

Planbeskrivningen kompletteras med texten: ”Vid ändringar av mark och byggnader 
inne på fastigheten är det viktigt med korrekt höjdsättning av marken så det inte 
bildas instängda områden (lokala lågpunkter) där vatten kan samlas och orsaka 
skador på egendom” under rubriken Dagvatten, s 26, samt ”Utifall sprinklers ska 
installeras på fastigheten krävs en separat tank för detta” under rubriken Dricks- och 
spillvatten, s 26, i planbeskrivningen. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB meddelar att de har kabelanläggning inom berört 
område och vill med anledning av detta att följande införs i 
genomförandebeskrivningen: ”Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören / 
fastighetsägaren.” 

Kommentar: Synpunkt tillgodoses. Ovanstående mening finns i 
Genomförandebeskrivningen, sida 29, under rubriken El, tele, internet.  

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) framför följande: 

 Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i nära anslutning till 
körbar allmän väg. 

 Avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och 
underlätta för källsortering. 

 Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar 
förekommer 

 Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos Samhällsbyggnad, diarienr: B2016-
990) som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Båstads kommun.  

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Information om t ex att 
avfallsutrymmen för fastigheter bör placeras i nära anslutning till allmän körbar väg. 
Väg ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningar förekommer. 

 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 

Detaljplanens syfte är att pröva en ändrad användning av bottenvåningen i det före 
detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3 
lägenheter). 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1727 (Järnvägsgatan) söder om 
planområdet. 

För att förbättra trafiksäkerheten för in- och utfart från fastigheten samt 
trafiksäkerheten ute på Järnvägsgatan rekommenderar Trafikverket att minska 
antalet anslutningar till 1 genom att antingen samordna med Hålarp 4:139’s 
anslutning eller att stänga fastighetens västra anslutning och behålla den östra 
anslutning. Trafikverket saknar en redovisnings över hur parkering är tänkt att se ut 
inom fastigheten. Parkeringsplatsernas placering påverkar anslutningars siktkrav. I 
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plankartan saknas utfartsförbud mot väg 1727. Trafikverket godkänner inte att nya 
anslutningar anläggs till väg 1727 och kräver därför att plankartan förses med 
utfartsförbud utmed väg 1727, med undantag för befintliga anslutningar som 
eventuellt kommer att finnas. 

I anslutning till väg 1727 ska det, från en punkt 3 meter in från 
vägkant/trottoarkantens gräns mot planområdet, säkerhetsställas en fri sikt på 60 
meter i båda riktningar. Inom denna triangel får det inte förekomma växtlighet eller 
andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt enligt VGU ska 
framgå i plankartan. Trafikverket har inga synpunkter på befintliga träd. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses delvis i granskningshandlingen. 
Illustrationskartan kompletteras med förslag på placering av p-platser inom 
fastigheten Hålarp 4:212. Plankartan kompletteras med delvis utfartsförbud längs 
fastigheten Hålarp 4:212 och Järnvägsgatan. Planbeskrivningen kompletteras med 
texten: ” Utfartsförbud anläggs delvis längs Järnvägsgatan för att begränsa antalet 
utfarter och därmed också göra trafiksituationen säkrare. Värt att notera är dock att 
befintliga in- och utfarter får kvarstår enligt gammal hävd men vid nyanläggning / 
nybyggnation inträder utfartförbudet. Trafikverket är väghållare för väg 1727.1 
(Järnvägsgatan) och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och gators 
utformning). Vid bygglovhantering kommer Trafikverket att beaktas som sakägare 
och därmed ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om bygglov.” För kommunen 
är VGU (Vägar och gators utformning) ej ett krav utan är ett rådgivande och så kallat 
frivilligt dokument. Samhällsbyggnad har bedömt att murar och plank mot allmän 
platsmark (dvs gatumark) upp till 0,8 meters höjd är rimligt att uppföra utan bygglov 
med anledning av att fastigheten är belägen inom tätbebyggt område där en 
hastighetsbegränsning om 40 km/h råder för Järnvägsgatan. 

Synpunkter på samrådshandlingen, daterad 2017-05-31, har 
inkommit från följande sakägare och andra besvärsberättigade 

Ägaren till Hålarp 4:139 framför att nybyggnation på västra gaveln av 4:212 kan 
störa 4:139 genom att skugga tomten och innebära kraftig insyn samt att samma 
nybygge kan innebära ett dåligt skött yttre miljö mot 4:139. (Uppmanar kommunen 
att titta hur det ser ut idag på 4:204 med emballage, toalettstolar, plaströr, 
skrotcontainrar. (Den västra delen).) 

Vidare informerar fastighetsägaren att träd ej finns i tomtgräns mellan 4:139 och 
4:212. Däremot finns 2 träd och tujabuskar på tomten 4:139. 

Att det föreslås bostäder i bottenplanet är ok anser fastighetsägaren. 

Avslutningsvis undrar fastighetsägaren vad har ägare/hyresgäster har för 
skyldighet att vårda tomten (4:204) med tanke på omgivningen? 

Kommentar: Synpunkter är mottagna. Med anledning av planområdets centrala och 
kollektivtrafiknära läge bedöms möjlighet till högre exploateringsgrad rimlig inom 
fastigheten Hålarp 4:212. Vid eventuell framtida tillbyggnad av befintlig byggnad (vars 
exteriöra kulturvärden avseende material, färg och fönster ska bevaras) kommer förslag 
till utformning att studeras av Samhällsbyggnad, bygglov, för att bland annat beakta 
rådande förhållanden samt gällande byggregler.  

Generellt sett ska tomter hållas i vårdat skick. När det gäller verksamheter få man 
förvänta sig att det ingår en viss materialhantering / upplag som del av verksamheten. 
Dessa upplag kan beroende på närhet till boende behöva hållas i mer eller mindre 
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vårdat/organiserat skick.”Ovårdad tomt” är en så kallad tillsynsfråga som överlämnats 
till myndighetsnämnden för prövning. (Under hösten 2017 har handläggare från bygglov 
besökt berörd fastighetsägare samt hyresgäst (Hålarp 4:204) där redogjorde de för 
materialupplaget. De blev informerade om regler kring ovårdad tomt. Därefter avskrevs 
ärendet). 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2017-09-06, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Trafikverket, meddelar att de har tagit del av granskningshandlingarna för 
rubricerat ärende. Vidare konstaterar de att statliga vägar berörs av planförslaget, 
dvs väg 1727 (Järnvägsgatan) söder om planområdet. 

Vidare framför de att ”För att förbättra trafiksäkerheten för in- och utfart från 
fastigheten samt trafiksäkerheten ute på Järnvägsgatan, är Trafikverket mycket 
positiva med minskning av antalet anslutningar till väg 1727 genom att stänga 
fastighetens västra anslutning i plankartan samt att utfartsförbudet har tillkommit. 
Trafikverket förutsätter att anslutningen stängs även fysiskt med lämpligt hinder. 

Parkering: Fordonens placering kan på ett visst sätt påverka siktkraven och därmed 
säkerheten. I anslutning till väg 1727 ska det, från en punkt 3 meter in från 
vägkant/trottoarkantens gräns mot planområdet, säkerhetsställas en fri sikt på 60 
meter i båda riktningar. Inom denna triangel får det inte förekomma växtlighet eller 
andra föremål som överskrider en höjd om 0,6 meter. Krav på fri sikt enligt VGU ska 
framgå i plankartan. Trafikverket förutsätter därmed att inga parkeringsplatser 
finns inom sikttriangeln. Trafikverket har inga synpunkter på befintliga träd givet 
att trädens krona inte skymmer sikten. 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Befintliga in- och utfarter får dock kvarstå enligt 
gammal hävd men vid nyanläggning / nybyggnation inträder utfartförbudet. 
Trafikverket är väghållare för väg 1727.1 (Järnvägsgatan) och ansvarar för att fri sikt 
etc uppfylls enligt VGU (Vägar och gators utformning). Vid bygglovhantering kommer 
Trafikverket att beaktas som sakägare och därmed ges tillfälle att avge yttrande över 
ansökan om bygglov.” För kommunen är VGU (Vägar och gators utformning) ej ett 
krav utan är ett vägledande och rådgivande dokument. Planförslaget justeras 
avseende högsta tillåtna höjd på murar och plank i enlighet med Trafikverkets 
yttrande, dvs max 0,6 m höga mot allmän platsmark. 

Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga 
bullernivåer bedöms inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets 
riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse överskrids. Trafiken 
på Järnvägsgatan, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik uppgår 
till 900 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets trafikräkning 2012, 
med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h. Exploatören ansvarar för att se till att 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Boverkets råd följs och ska stå 
för alla kostnader för bullerskydd – vilket är beskrivet i planbeskrivningen. 
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Telia Sonera Skanova Access, meddelar att de har kabelanläggning inom berört 
planområde, vilka kan komma att beröras av planens genomförande. De vill därför 
att texten ”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.” 

Kommentar: Synpunkt är tillgodosedd. Se text sida 30 i planbeskrivningen. 

 

NSVA, framför att de vill ändra texten under rubriken "Dricks- och spillvatten" på 
sidan 22 till: 

Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. 
Fastigheten Hålarp 4:212 är i dag ansluten till det kommunala dricks- och 
spillvattenledningsnätet. Befintliga ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig 
kapacitet för att ansluta ytterligare abonnenter . . . 

Samt texten under rubriken "Dricks- och spillvatten" på sidan 26 till: 

....Befintliga allmänna VA-ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig kapacitet för att 
klara den belastning som det den utökade byggrätten medför . . .. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. 

 

Lantmäteriet, framför att ordvalet fastighetsgräns bör användas framför ordvalet 
tomtgräns. "Komplementbyggnad/komplementbyggnader ska placeras i minst 6 m 
från gräns mot gata och minst 1 m från övriga tomtgränser." 

Vidare konstaterar de att det i detaljplanen bildas två stycken u-områden, områden 
som är reserverade för underjordiska ledningar. Genom att förlägga u områden i 
planen skapas möjlighet att i framtiden bilda ledningsrätt inom dessa områden. Om 
det finns tankar vad för ledningar som ska förläggas inom u-området, t.ex. 
förbipasserande (ska inte försörja planområdet) eller försörjande ledningar 
(ledningar ska enbart försörja planområdet), kan detta framgå i planbeskrivningen 
för att senare underlätta en kommande prövning för bildande av ledningsrätt. 

För tydligenheten bör enbart de rättigheter som berörs av planen framgå i 
planbeskrivningen, dvs ingen befintlig ledningsrätt berörs. Om formulering ska 
kvarstå bör det förtydligas att det i gatan finns två stycken ledningsrätter, 
beteckning 1278-1103.2 och 1278-1103.3. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Ordet tomtgräns ändras till fastighetsgräns. 
Syftet med u-området i den norra delen av planområdet är att säkra åtkomst till 
befintliga VA-ledningar, se sida 23 i planbeskrivningen. Genomförandebeskrivningen 
förtydligas om att det finns två stycken ledningsrätter, med beteckningarna 1278-
1103.2 och 1278-1103.3, gällande gas och tele utanför planområdet i Järnvägsgatan. 
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Synpunkter på granskningshandlingen, daterad 2017-09-06, 
har inkommit från följande sakägare och andra 
besvärsberättigade 

Ägaren till Hålarp 4:139 anser att det inte är god samhällsplanering att placera en 
11 meter hög huskropp inom fastigheten Hålarp 4:212 då föreslagen byggnation 
påverkar både utsikt samt skuggförhållanden inom den egna fastigheten. Vidare 
frågar sig fastighetsägaren hur detta påverkar fastighetens värde? Avslutningsvis 
informerar fastighetsägaren att hustrun avfördes från fastighetsregistret juli 2017 
(pga dödsfall). 

Kommentar: Synpunkter mottagna. Med anledning av planområdets centrala och 
kollektivtrafiknära läge bedöms möjlighet till högre exploateringsgrad rimlig inom 
fastigheten Hålarp 4:212. Förtätningen (dvs ökad exploatering) längs Järnvägsgatan 
följer intentionen i Inriktningsdokument för Grevie, antaget av kommunfullmäktige 
2017-12-20. Vid eventuell framtida tillbyggnad av befintlig byggnad (vars exteriöra 
kulturvärden avseende material, färg och fönster ska bevaras) kommer förslag till 
utformning att studeras av Samhällsbyggnad, bygglov, för att bland annat beakta 
rådande förhållanden samt gällande byggregler. 

Huruvida fastighetens (Hålarp 4:139) värde påverkas eller ej är svårt att sia om. Klart 
är i alla fall att fastigheten Hålarp 4:139 är belägen centralt i Grevie med närhet till 
både service, naturområde samt kollektivtrafik vilka är faktorer som anses positiva. 

På grund av den mänskliga faktorn missades justeringen i fastighetsförteckningen 
inför utskick av granskningshandlingen – vilket vi beklagar. Fastighetsförteckningen 
är nu justerad så misstaget ej ska upprepas. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Inkomna synpunkter medför inga större revideringar av planförslaget frånsett 
redaktionella justeringar samt förtydligande under bl a rubrikerna 
”Fastighetsrättsliga frågor” samt ”Dricks- och spillvatten” enligt nedanstående:  

 Justering av text enligt NSVA’s önskemål: Sida 22 - Planområdet i sin helhet 
ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Hålarp 4:212 är i dag ansluten till det kommunala dricks- och 
spillvattenledningsnätet. Befintliga ledningar bedöms i dagsläget ha 
tillräcklig kapacitet för att ansluta ytterligare abonnenter . . . 

Sida 26....Befintliga allmänna VA-ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig 
kapacitet för att klara den belastning som det den utökade byggrätten 
medför . . .. 

 Ordet tomtgräns, på plankartan, ändras till fastighetsgräns. 

 Genomförandebeskrivningen förtydligas om att det finns två stycken 
ledningsrätter, med beteckningarna 1278-1103.2 och 1278-1103.3, gällande 
gas och tele utanför planområdet i Järnvägsgatan 

 Planbeskrivning och plankarta justeras avseende högsta tillåtna höjd på 
murar och plank mot allmän platsmark, dvs 0,6 m istället för 0,8 m. 
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 Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts såsom t ex 
text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av 
planhandlingar från ”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”. 

 

Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access AB 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Trafikverket 
Ägaren till Hålarp 4:139 
som yttrat sig under samråd 2017 
 
samt  
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Trafikverket 
Ägaren till Hålarp 4:139 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2017 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access AB 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
Trafikverket 
Ägaren till Hålarp 4:139 
som yttrat sig under samråd 2017 
 
samt 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Myndigheten Samhällsskydd Beredskap 
Lantmäteriet 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Trafikverket 
Ägaren till Hålarp 4:139 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 2017 
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Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en 
besvärshänvisning till Länsstyrelsen, eventuella regionplaneorgan och kommuner 
som berörs, samt de personer och organisationer som kan ha rätt att överklaga 
detaljplanen. Besvärshänvisningen förklarar hur man gör om man vill överklaga. 
 
Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till 
följande: 
 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Ägaren till Hålarp 4:139 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende Hålarp 4:212 antas i enlighet med de revideringar 
som föreslås i detta granskningsutlåtande, daterat 2018-02-01. 

 

 

Båstad 2018-02-01 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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Detaljplan för 

Hålarp 4:212 i Grevie, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Karta eller bild på planområdet

Standardförfarande
Antagandehandling 2018-02-01

Bilaga 2

75



2

Antagandehandling 2018-02-01
Hålarp 4:212 i Grevie

PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B16/990

Detaljplanen består av:
•	 Plankarta med planbestämmelser, 2018-02-01
•	 Illustrationskarta, 2018-02-01
•	 Planbeskrivning, 2018-02-01 (denna handling)
•	 Granskningsutlåtande, 2018-02-01
•	 Fastighetsförteckning, september 2017
•	 Grundkarta, januari 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret:
•	 Behovsbedömning, 2017-01-31
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

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

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

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

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

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i centrala Grevie. Området omfattar fastigheten Hålarp 4:212 och är drygt 
2000 m2 stort. Fastigheten är idag bebyggd.

Fastigheten avgränsas av Järnvägsgatan i söder, torgyta samt parkering i öster  samt befintlig bo-
stadsbebyggelse i både väster och norr.

Båstadhem	AB	avser	utföra	 en	ombyggnad	av	 samlingslokaler	 till	 lägenheter	 (flerbostadshus)	på	
fastigheten Hålarp 4:212 och har sökt planbesked för ändrad användning av bottenvåningen i det 
före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder (3 lägenheter). På 
ovanvåningen	finns	sedan	tidigare	bostäder	inredda.	Gällande	detaljplan	har	markanvändningsbe-
stämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt ändamål. Vanliga bostäder inryms inte inom markanvänd-
ningen ”A”. Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hålarp 4:212 
under sitt sammanträde 2017-01-11 och beslutade att med anledning av fastighetens centrala läge 
pröva att möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I praktiken innebär det att 
Båstadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägenheter men även på sikt, utifall 
förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder och/eller handel. På så sätt kom-
mer detaljplanen att vara mer hållbar över tid.

Planområdet ligger i Grevie och är cirka 2000 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med an-
ledning av att den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se även 
sida 14. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA
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Båstadhem AB har 2016-10-13 inkommit med en förfrågan om planbesked avseende fastigheten 
Hålarp 4:212, f.d kommunhuset, i Grevie samhälle.

Båstadhem AB avser utföra en ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) på 
fastigheten Hålarp 4:212 och sökte, 2016-09-20, förhandsbesked för ändrad användning av bot-
tenvåningen i det före detta kommunhuset i Grevie från samlingslokaler och bibliotek till bostäder 
(3 lägenheter). På ovanvåningen finns sedan tidigare bostäder inredda. Gällande detaljplan har 
markanvändningsbestämmelsen ”A”, kvartersmark för allmänt ändamål. Vanliga bostäder inryms 
inte inom markanvändningen ”A”.

Myndighetsnämnden beslutade 2016-10-13 §117 att inte lämna positivt förhandsbesked på grund 
av att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. Myndighetsnämnden ser positivt på den 
föreslagna åtgärden och ställer sig positiv till att ändring av markanvändning prövas i en ändring 
av detaljplanen.

Kommunstyrelsen hanterade ärendet angående planbesked för fastigheten Hålarp 4:212 under 
sitt sammanträde 2017-01-11 och beslutade att med anledning av fastighetens centrala läge pröva 
att möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I praktiken innebär det att Bå-
stadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägenheter men även på sikt, utifall 
förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder och/eller centrumverksamhet. 
På så sätt kommer detaljplanen att vara mer hållbar över tid.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder samt centrumverksamhet inom 
fastighet längs Järnvägsgatan i centrala Grevie.

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ägoförhållanden
Fastigheten Hålarp 4:212 ägs av Båstadhem AB. 

Planområdet
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Efter samråds- och granskningsskedet
Ett	planförslag	har	varit	utsänt	 för	 samråd	under	 tiden	2017-06-01	 till	 och	med	2017-07-14.	Då	
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och tillgodosågs i möjligaste mån i 
granskningsförslaget.

Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i textform angående VA-
ledningar inom ett så kallat u-område, avfallshantering, dagvattenhantering samt utfartsförbud. 
Plankartan  kompletterades  med en  begränsning  av  antal  utfarter till Järnvägsgatan samt ett 
förtydligande om Lr (ledningsrätt) i teckenförklaringen. Illustrationskartan kompletterades med en 
illustrering av parkeringsplatser. I övrigt gjordes enbart justeringar av redaktionell art.

Ett granskningsförslag var utställt för granskning under tiden 2017-10-04 till och med 2017-11-
12 med ovanstående kompletteringar och förtydliganden.

Inkomna synpunkter efter granskningsskedet föranledde inte till några större justeringar av 
planförslaget inför antagandet förutom förtydligande under rubrikerna ”Fastighetsrättsliga frå-
gor”	och	”Dricks-	och	spillvatten”	om	beteckning	på	ledningsrätt	samt	att	befintliga	VA-ledningar	
i dagsläget bedöms ha tillräcklig kapacitet för att ansluta fler abonnenter. I planbestämmelser på 
plankartan	har	ordet	tomtgräns	ändrats	till	fastighetsgräns.	Dessutom	har	planförslaget	justerats	
avseende högsta tillåtna höjd på mur och plank mot allmän platsmark, dvs 0,6 m istället för 0,8 m.

Utöver ovanstående har endast redaktionella justeringar gjorts i planhandlingarna såsom t ex 
text under rubriken ”Efter samråds- och granskningsskede”, omdöpning av planhandlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling”.
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Planbesked för Hålarp 4:212 beviljades av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 4.  Samtidigt tog kom-
munstyrelsen även beslut om att planförslag får ställas ut för samråd. 2017-09-19 § 203 beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa ut planförslag för granskning.

Översiktsplan
En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som	befintlig	bebyggelse. Planen är förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, §41 att ge samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett så 
kallat inriktningsdokument för Grevie samhälle. Syftet med Inriktningsdokumentet var att ta ett 
samlat	grepp	för	Grevie	och	hantera	övergripande	frågor	såsom	t	ex	trafik-	och	utbyggnadsstruktu-
rer av exempelvis både bostäder, handel och verksamheter. Ett samrådsförslag har varit utställt för 
samråde	där	allmänheten,	 företagare,	 föreningar	m.fl.	haft	möjlighet	att	 lämna	synpunkter.	 Inrikt-
ningsdokumentet	för	Grevie	antogs	av	kommunfullmäktige	2017-12-20.	Detta	detaljplaneförslag	är	
förenlig med inriktningsdokumentets intention.

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1286, som vann laga kraft 1974-03-22. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”A, allmänt ändamål”. Gäl-
lande detaljplan medger en högsta taklutning om 30 grader och en högsta byggnadshöjd på 7,6 m. 
Inom	planområdet	finns	två	u-områden.	Ett	längs	Järnvägsgatan	i	söder	och	ett	längs	fastighetsgräns	
i	norr.	Detta	för	att	säkerställa	åtkomst	till	ledningar.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Utdrag ur gällande detaljplan 1286, laga kraft vunnen 1974-03-22

Planområdet
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Bevarandeplan
Båstads	kommun	har	en	bevarandeplan	från	1997.	Denna	är	utgiven	av	kulturnämnden	i	Båstad,	i	
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet omnämns ej i bevarandeplanen.

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av varken Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (KF 2000) eller Läns-
styrelsens kulturmiljöprogram (LST 2007).

Naturvårdsprogram
Planområdet är beläget mellan tre större naturområden, Grevie backar, Sinarpsdalen samt Böske, 
som är utpekade i Naturvårdsprogram, antaget av KF 2000-08-23, §100.

Naturvårdsprogram, KF 2000-08-23 §100

Naturområden, Grevie

1:20000

0 m 500m 1000m

Planområdet

Sinarpsdalen

Böske

Grevie backar
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Naturreservat

Planområdet är beläget cirka 150 m norr om naturreservatet ”Grevie åsar.”

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns miljöprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar ener-
gianvändning. Planförslaget möjliggör förtätning i form av bostäder och centrumverksamhet i cen-
trala Grevie och det i sin tur medverkar till en hållbar utveckling och hushållning av mark.

Naturreservat: Grevie åsar

Planområdet
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Planens genomförande be-
döms inte påverka riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom planen en-
dast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse. Området bedöms 
vidare	nödvändigt	för	kommunens	bostadsförsörjning.	Stöd	för	bostadsbebyggelse	finns	i	Båstads	
kommuns översiktsplan och i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksin-
tresse för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då 
det endast omfattar tomtmark som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från	och	med	december	2009	finns	även	miljökvalitetsnormer	för	vatten.	Dessa	formuleras	på	olika	
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar	och	vattendrag)	finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	ekologisk	status.	För	grundvatten	
finns	det	miljökvalitetsnormer	för	kemisk	och	kvantitativ	status.	Målet	var	att	alla	vattenförekomster	
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det	är	mycket	svårt	för	en	del	vattenförekomster	finns	vissa	möjligheter	till	undantag.	

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

SE625537-131246 (Grevie)  God    Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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Eftersom	flera	vattenförekomster	inte	har	god	status	idag	behövs	åtgärder	för	att	statusen	ska	för-
bättras.	Det	kan	inte	åstadkommas	i	någon	särskild	utsträckning	genom	denna	detaljplan,	utan	krä-
ver	andra	åtgärder.	Det	är	dock	viktigt	att	planen	inte	bidrar	till	att	försämra	vattenkvaliteten.	

Planområdet	är	beläget	inom	verksamhetsområde	för	kommunalt	dagvatten.	Dagvatten	från	plan-
området avleds via det kommunala dagvattenledningsnätet.

Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. Avståndet mellan planområdet och de när-
maste vattentäkterna, ”Böske 32:1” i norr och ”Krogstorps samhälle” i sydost är cirka 150 m res-
pektive cirka 900 m. Utredning pågår angående eventuell avveckling av vattentäkten ”Krogstorps 
samhälle”.

”Böske 32:1”

”Krogstorps 
samhälle”

”Vattentäkterna Böske 32:1” samt ”Krogstorps samhälle”

Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.
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Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
•	 planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner, 
•	 planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
•	 ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
•	 planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
•	 planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,                                    
•	 planförslaget berör inte några kända fornlämningar,
•	 planen möjliggör endast ett tillskott av bostäder och/eller handel, på mark vars omgivningar är 

bebyggda med bostäder, handel och kontor
•	 planområdet	har	goda	kollektivtrafikförbindelser	vilket	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cy-

kelvänlig terräng ger goda möjligheter för pendling och vardagsärenden utan bil,
•	 planområdets	tillskott	av	bostäder	i	form	av	flerbostadshus	och	/	eller	handel	nära	centrum	kan	

vitalisera området genom att skapa en större variation i bebyggelsen

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

I ett tidigt yttrande (2017-02-15) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Historik, Grevie samhälle
År 1885 öppnades Skåne-Hallands Järnväg mel-
lan Helsingborg och Halmstad. Båstad och Förs-
löv blev naturliga hållplatser men den däremel-
lan liggande kyrkbyn Grevie låg för långt bort. 
Hållplatsen placerades en bra bit norr om byn, 
på byn Böskes utmarker. Här på Västkustbanans 
högsta punkt, 103,5 meter över havet, byggdes 
Böskes stationshus 1885. Området var tidigare 
obebyggt och bestod av öppna betesmarker.

Detta	var	ett	stort	bakslag	för	Grevie	Kyrkby,	vil-
ken sedan länge varit ett viktigt centrum med 
ting och kyrka. Snart byttes namnet Böske ut och 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

redan 1891 kallades stationen istället för ”Grefvie”. Stationen blev den nya samlingspunkten och 
drog till sig olika verksamheter. Postskjutsverksamheten flyttades hit och utgick härifrån till Väs-
tra Karup och Torekov. Grevie Hotell, kallat ”Killehus” i folkmun, byggdes i anslutning till stationen. 
Efter sekelskiftet var hotellet nedslitet och fungerade mest som ölkrog. År 1908 stod ett nytt hotell 
färdigt, ”Grefvie Jernvägshotell”. Byggnaden finns kvar men verksamheten har ändrats. En av de 
första rörelserna var en trävaruaffär som 1907 övertogs av Nils Peter Nilsson, nyss hemkommen 
från Amerika. Rörelsen gick bra och N P Nilssons är nu en av de större inom byggvaruhandeln i 
nordvästra Skåne och med huvudkontor i Grevie.

Grevie stationshus

Flygfoto över Grevie, 1961 med fd kommunhuset markerad 

Järnvägsgatan

Spår-
område

Planområdets 
läge
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Stationsområdet bestod av ljungbackar med mycket sten. En stenkross uppfördes norr om statio-
nen	och	grus,	singel	och	makadam	såldes	till	Danmark.	Fram	till	1925	bröts		även	den	kalkhaltiga	
leran märgel av bolaget Grevie Kalk AB. År 1914 startade Stationsskolan som 1963 ersattes av 
lång- och mellanstadieskolan Backaskolan. Grevie Gymnastik- och Idrottsklubb bildades 1926 och 
1934 förvärvades idrottsplatsen.

Ett stort problem för det nya samhället var bristen på vatten. I början fick nybyggarna hämta vat-
ten	 i	en	källa	 i	Böskedal	eller	 i	Böske	bys	brunn.	Det	blev	snart	ohållbart	och	en	36	meter	djup	
brunn grävdes. Strax före sekelskiftet bildades en vattenledningsförening. En källa i Böske förvär-
vades och därifrån drogs rörledningar till samhället. Stationen stängdes 1975 och revs 1977.

Befintlig bebyggelse
Historik 
Byggnaden på fastigheten Hålarp 4:212 uppfördes runt 1930-talet och fungerade ursprungligen 
som kommunhus på orten fram till 1974 då Sveriges stora kommunsammanslagning skedde. 
(Kommunerna Västra Karup och Förslöv/Grevie slogs då samman med Båstads kommun). Under 
årens lopp har både församlingshem, bibliotek och brandstation inrymts i fastigheten. Numera är 
ovanvåningen i fastigheten ombyggd och inrymmer nu 3 lägenheter.

Flygfoto över Grevie runt 1970-talet med fd kommunhuset markerad 

Planområdets 
läge
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Arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
Under 1987 genomfördes en bebyggelseinventering där byggnader i Grevie inventerades. 5 fastig-
heter i Grevie samhälle och Grevie kyrkby pekades ut som kulturhistoriskt värdefulla enligt bygg-
nadsnämndens beslut 1988-01-25, dock ej byggnaden på fastigheten Hålarp 4:212.

Byggnaden omfattas ej heller av någon skyddsbestämmelse enligt gällande byggnadsplan, laga 
kraftvunnen 1974-03-22.

I samband med att Inriktningsdokument för Grevie togs fram gjordes en översiktlig inventering 
av eventuellt nya bevarandsvärda fastigheter i Grevie, våren 2017. I den inventeringen bedöms 
befintlig byggnad på fastigheten Hålarp 4:212 bevarandsvärd avseende exteriöra kulturvärden.

Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i området är blandad och består av både bostäder, verksamheter och kontor.  
Bebyggelsen, intill fastigheten Hålarp 4:212 och längs Järnvägsgatan, är uppförd i 1-2 våningar.  
Byggnaden inom fastigheten Hålarp 4:212 och ett par av de intilliggande fastigheterna är upp-
förda under början av 1900-talet. Byggnader tvärs över gatan och torg/parkering uppfördes under 
1960-talet.

Utskrift från Tekis-GI

0 m 50m 100m

Ortofoto
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Planområdets 
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Bjärepunkten - bl a dagligvaruhandel samt bibliotek Genomfart förbi ”centrala” Grevie, Stålhögavägen

Kommersiell, offentlig och social service
Närmaste dagligvaruhandel i Grevie är beläget drygt 100 m väst om	planområdet.	Där	och	i	fastighe-
terna	intill	finns	även	bibliotek,	bensinstation	och	andra	butiker.

I	Grevie	med	omnejd	finns	både	kommunala	och	privata	skolor.	Backabyns	förskola	är	belägen	cirka	
300 m sydost om planområdet. Backaskolan (kommunal skola, åk 1-6) är stängd sedan 2014 och nu-
mera	går	barnen	från	Grevie	i		Västra	Karup	skola	(åk	1-6).	Högstadieskolor	(kommunala)	finns	både	
i Förslöv och i Båstad, 5 km respektive 7 km, från Grevie samhälle. Förskola och skola med montes-
soripedagogik	finner	man	i	Grevie	Kyrkby.

I	Grevie	samhälle	finns	Bjäre	Läkarpraktik	med	läkarmottagning,	sjukgymnastik	samt	BVC	(barna-

Byggnad på fastighten Hålarp 4:212, f.d. kommunhus Byggnad på fastigheten Hålarp 4:204, f.d. ICA numera 
Sandbäckens rör

Byggnad på fastigheten Hålarp 4:177, f.d. bageri numera 
pizzeria

Byggnad på fastigheten 4:189, f.d. bank numera Lindab
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vårdcentral).	Vårdcentral	 finner	man	även	i	Förslöv	och	Båstad,	cirka	5	km,	respektive	7	km,	 från	
samhället.	I	Båstad	finns	även	tandläkarpraktiker	belägna.

Från planområdet är det cirka 2 km till närmaste vård- och omsorgsboende (Almgårdens Service-
hem	i	Grevie	Kyrkby).	Vård-	och	omsorgsboende	finns	även	i	Förslöv,	Båstad	och	Västra	Karup.

Verksamheter
Grevie tätort har Båstad kommuns största privata arbetsgivare som är Lindab med huvudkontoret 
och tillverkningsenheten Lindab Ventilation. N.P. Nilssons trävaruaktiebolag har funnits i Grevie 
sedan 1907 och är byns äldsta företag. Här finns också Willab, Tema klasskort, Bjäre kvarn och 
ytterligare ett flertal medelstora företag tillsammans med en stor mängd småföretag och jordbruk 
vilket gör att arbetstillfällena är många i Grevie.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Inom	planområdet	finns	en	större	grusad	yta	med	enstaka	vintergröna	växter	samt	en	gräsyta	bakom	
befintlig	byggnad.	Längs	med	Järnvägsgatan	finns	uppvuxna	björkar.	I	möjligaste	mån	ska	dessa	be-
varas.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Allmän plats

Vy från Järnvägsgatan  Vy från torgytan öster om Hålarp 4:212

Planområdet omfattar ingen allmän platsmark, dvs gatumark, torgyta, parkområde etc.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.
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Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av isälvssediment. 

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som bildade isälvar vilka forsade fram på, 
i	och	under	 isen.	Dessa	 jättelika	 isälvar	följde	ofta	dalgångarna	i	berggrunden.	Det	strömmande	
vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När 
vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materia-
let sjönk till botten och avsattes som isälvssediment.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord.

Inom Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta fö-
reskrivs i detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert” (gäller dock ej 
komplementbyggnad/-er).

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Gator och trafik
Trafikförsörjning	till	planområdet,	och	fastigheten	Hålarp	4:212,	sker	från	Järnvägsgatan.	Högsta	till-
låtna	hastighet	på	 Järnvägsgatan	är	40	km/h.	Enligt	Trafikverkets	Nationella	Vägdatabas	(NVDB),	
maj	2017,	förekommer	en	ÅDT	(Årsmedeldygnstrafik)	avseende	totaltrafik	om	mellan	501-1000	for-
don	på	Järnvägsgatan	och	2001-4000	fordon	i	ÅDT	på	Stålhögavägen.	101-200	tunga	fordon	i	ÅDT	
trafikerar	 Järnvägsgatan	och	201-400	 fordon	på	Stålhögavägen.	2012	när	Trafikverket	utförde	en	
trafikräkning	(stickprov)	uppgick	årsmedeldygnstrafiken	(ÅDT)	för	Järnvägsgatan	till	900	fordon	va-
rav 110 fordon var lastbilar. Hastigheten under den perioden låg i snitt 43 km/h. Under planproces-
sen för Hålarp 4:212 har ett arbete med ett så kallat Inriktningsdokument för Grevie pågått parallellt. 
Där	uppmärksammas	trafikproblematiken	i	korsningspunkten	Järnvägsgatan/Stålhögavägen.		Några	
andra	kända	trafikproblem	finns	ej.	Trafikverket	är	huvudman	för	Järnvägsgatan	som	asfalterades	
om under 2015.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 504 
(Båstad-Grevie-Förslöv) och 505 (Tore-
kov-Grevie-Förslöv). Närmsta hållplatsen 
avseende busslinje nr 504 är lokaliserad i 
direkt anslutning till planområdet. Ytterli-
gare en är belägen längs Järnvägsgatan och 
ligger cirka 400 m nordost om planområ-
det. Busslinje 505 nås via Stålhögavägen, 
cirka 400 m söder om planområdet. Buss-
linje 504 trafikerar Grevie med halvtim-
mestrafik i rusningstid, timmestrafik övrig 
tid samt nattrafik fredagar och lördagar. 
Busslinje 505 trafikerar Stålhögavägen 

Avancerad resesök
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varje timme under tidig morgon och sen kväll/natt.

Förslövs pågatågstation är belägen ca 4,5 km söderut och Båstads nya tågstation ca 8 km nordost 
om planområdet. 

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder området med ortens övergripande nät finns i anslut-
ning till planområdet.

Teknisk försörjning
El och telefoni
E.On Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning 
till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	finns	placerade	i	anslutning	till	planområdet	(Stålhögavägen	samt	Grusåsvägen).	

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Hålarp 4:212 är idag ansluten till det kommunala dricks- och spillvattenledningsnätet. Befintliga 
ledningar	bedöms	 i	dagsläget	ha	 tillräcklig	kapacitet	 för	att	ansluta	ytterligare	abonnenter.	Den	
tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. 

Dagvatten
Fastighet	inom	planområdet,	dvs	Hålarp	4:212,	tillhör	verksamhetsområde	för	dagvatten.	Dagvatten	
är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis hård-
gjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. Miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som t.ex. kan föro-
rena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett sätt som 
innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Avfallshantering
Avfallshanteringen	sker	genom	NSR:s	försorg.	Hushållsavfall	hämtas	1	gång	per	vecka.	En	befintlig	
återvinningsstation	finns	på	Grusåsvägen,	cirka	100	m	väster	om	planområdet,	som	tillgodoser	käll-
sorteringens fraktioner. 
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende Hålarp, 4:212 föreslås ändras från ”A - Allmänt ändamål” till ”B1 C	-	
mark	för	bostäder	(i	form	av	flerbostadshus)	och	centrumverksamhet”.	Detaljplanen	för	fastigheten	
Hålarp 4:212 föreslås därmed möjliggöra för både bostäder och handel (centrumverksamhet). I 
praktiken innebär det att Båstadhem AB kan inreda bottenvåningen (dvs hela huset) med lägen-
heter men även på sikt, utifall förutsättningar förändras, kan fastigheten bebyggas med bostäder 
och/eller handel. På så sätt kommer detaljplanen att vara mer hållbar över tid.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder samt centrumverksamheter 
inom fastighet längs Järnvägsgatan i centrala Grevie.

Placering, utformning och bevarande
Med	 anledning	 av	 att	 den	 befintliga	 byggnadens	 exteriöra	 kulturvärden	 bedöms	 bevarandsvärda	
omfattas	planområdet	av	planbestämmelsen	q	(dvs	Befintliga	exteriöra	kulturvärden	avseende	ma-
terial,	 färg	och	 fönster	ska	bevaras)	samt	k,	eventuella	 tillbyggnader	ska	underordna	sig	befintlig	
byggnad vad gäller material och färg.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en exploateringsgrad om 30 %, trots planområdets centrala 
läge,	för	att	eventuella	tillbyggnader	ska	underordna	sig	befintlig	byggnad.	I	gällande	detaljplan	finns	
ingen exploateringsgrad angiven. Som högsta nockhöjd anges 11,0 m vilket i praktiken innebär att 
det är möjligt att uppföra ett 3-våningshus. Utöver nockhöjd får skorsten och hisschakt anordnas.

Parkering	ska	anordnas	på	egen	fastighet.		Vidare	ska	minst	30%	av	fastighetsarean	möjliggöra	infil-
tration av dagvatten.

Inom planområdet föreslås utformningsbestämmelser som reglerar bland annat placering av bygg-
naderna. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska pla-
ceras minst 6 m från gata och minst 1 m från övriga fastighetsgränser. För byggnader närmare än 4 
m från grannfastighet gäller särskilda brandkrav. Brandkrav styrs av BBR (Boverkets Byggregler). 
Väljer fastighetsägare att placera byggnad t ex 3 m från fastighetsgräns ska byggnaden uppföras en-
ligt särskilda brandkrav (även om grannfastigheten är obebyggd). Syftet är att få en rättvis fördel-
ning av kostnaden avseende brandskydd. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 3,5 
meter.	Dessutom	föreslås	en	planbestämmelse	som	gör	att	bygglov	inte	krävs	för	murar	och	plank	
som ligger närmare allmän plats än 4 meter och är lägre än 0,6 meter, inte heller för murar och 
plank som är lägre än 1,5 meter på övrig tomtmark. Övriga murar och plank får ej överstiga 1,5 m.

Utfartsförbud anläggs delvis längs Järnvägsgatan för att begränsa antalet utfarter och därmed också 
göra	trafiksituationen	säkrare.	Värt	att	notera	är	dock	att	befintliga	in-	och	utfarter	får	kvarstår	enligt	
gammal hävd men vid nyanläggning / nybyggnation inträder utfartförbudet. Trafikverket	är	väghål-
lare för väg 1727.1 (Järnvägsgatan) och ansvarar för att fri sikt etc uppfylls enligt VGU (Vägar och ga-
tors	utformning).	Vid	bygglovhantering	kommer	Trafikverket	att	beaktas	som	sakägare	och	därmed	
ges tillfälle att avge yttrande över ansökan om bygglov.

Inom	planområdets	norra	del	finns	ett	u-område	angivet	för	att	säkra	åtkomst	till	befintliga	VA-led-
ningar.

Se även plankartans planbestämmelser.

8. PLANFÖRSLAG
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Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken	inom	planområdet	är	flack,	dvs	det	råder	inga	stora	nivåskillnder	inom	fastigheten.	Fastig-
heten	är	i	dagsläget	redan	bebyggd.	Det	finns	inga	kända	grundläggningsproblem	i	området.	Inom	
Grevie samhälle har förhöjda markradonvärden konstaterats. Mot bakgrund av detta föreskrivs i 
detaljplan att ”byggnader inom området skall utföras radonsäkert”.

Befintlig	vegetation,	främst	träden	i	anslutning	till	Järnvägsgatan,	ska	i	möjligaste	mån	bevaras.

Allmän plats
Planområdet omfattar ej någon allmän platsmark.

Geotekniska förhållanden
En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom planområdet 
redan är bebyggd. Se även sida 21.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Planområdet berörs ej av kulturmiljövårdsprogram.

Illustrationskarta, förslag på tillbyggnad
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ANTAGANDEHANDLING 2018-01-17
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Grevie
Hålarp 4:212
Detaljplan för

ILLUSTRATIONSKARTA
Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

PLANOMRÅDETS LÄGE

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

Bostäder, endast flerbostadshusB1

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,
4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Placering
Huvudbyggnad/huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Komplementbyggnad/komplementbyggnader ska placeras i minst 6 m från gräns mot gata och
minst 1 m från övriga fastighetsgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet
gäller särskilda brandkrav.
Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns mot allmän platsmark får inte
överstiga 0,8 m. Övriga murar och plank får ej överstiga 1,5 m,  4 kap 16 § 1

Utformning
Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 11,0 m. Utöver nockhöjd får hisschakt och
skorsten anordnas. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m,  4 kap 16 § 1

Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert. Gäller ej komplementbyggnad/er,  4 kap
16 § 1

Markens anordnande och vegetation
Marken - Minst 30 % av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd av kulturvärden
q Befintliga exteriöra kulturvärden avseende material, färg och fönster

ska bevaras,  4 kap 16 § 3

Varsamhet
k Tillbyggnad ska underordna sig befintlig byggnad vad gäller material

och färg,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för murar och plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 m och är
lägre än 0,8 m, inte heller för murar och plank som är lägre än 1,5 m på övrig tomtmark. Byggs
plank eller mur närmare fastighetsgräns, som angränsar mot kvartersmark, än 4 m behövs
berörd grannes medgivande.. Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid.,  4 kap
15 § 1

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad

Föreslagen ny byggnad

Befintliga träd
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Gator och trafik
Planförslaget	(som	både	möjliggör	bostäder	och	centrumverksamhet)	bedöms	ej	generera	fler	for-
donsrörelse än verksamheten genererat de senaste åren då både bostäder och bibliotek inrymts i 
byggnaden.

Under	 arbetet	med	 Inriktningsdokument	 för	 Grevie	 har	 trafikproblematiken	 i	 korsningspunkten	
Järnvägsgatan/Stålhögavägen uppmärksammats. 3-vägskorsningen är i praktiken en 4-vägskors-
ning.	 Både	 bilister	 och	 fotgängare/cyklister	 upplever	 att	 korsningspunkten	 behöver	 trafiksäkras.	
Dialog	pågår	med	Trafikverket.	Några	andra	kända	trafikproblem	finns	ej.	Planförslaget	bedöms	ej	
påverka problematiken i korsningen Stålhögavägen/väg 105.

Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för bostäder och centrum-
verksamhet.

Kollektivtrafik
En	ombyggnation	av	befintlig	byggnad	där	ytterligare	3	lägenheter	möjliggörs	bedöms	ha	en	margi-
nell	påverkan	på	befintlig	kollektivtrafik.	Däremot	om	fastigheten	bebyggs	med	ytterligare	lägenhe-
ter	och	om	centrumverksamhet	etableras	bedöms	underlaget	till	kollektivtrafiken	att	ökas.

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget	har	ingen	påverkan	på	befintligt	gång-	och	cykelnät.	

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

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

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Riktvärdena är följande:
•	30	dBA	ekvivalentnivå	inomhus
•	45	dBA	maximalnivå	inomhus	nattetid
•	60	dBA	ekvivalentnivå	utomhus	vid	fasad.	Från	2017	gäller	65	dBA	ekvivalentnivå	utomhus
vid fasader för bostäder om högst 35 m2

•	70	dBA	maximalnivå	vid	uteplats	i	anslutning	till	bostad

Särskilda	bullermätningar	avseende	biltrafik	har	 inte	utförts,	men	befintliga	bullernivåer	bedöms	
inte	vara	av	sådan	nivå	att	Riksdagens	och	Naturvårdsverkets	riktvärden	för	trafikbuller	vid	nybygg-
nation av bostadsbebyggelse överskrids.

Trafiken	på	Järnvägsgatan,	vilken	är	den	främsta	bullerkällan	avseende	fordonstrafik		uppgår	till	900	
fordon	i	ÅDT	(årsmedeldygnstrafik)	enligt	Trafikverkets	trafikräkning	2012,	med	en	högsta	tillåtna	
hastighet om 40 km/h.
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Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet	är	anslutet	till	befintligt	elnät.	I	intilliggande	gator	finns	distributionsledningar	för	na-
tur-	och	biogas.	Detta	innebär	att	gas	kan	vara	ett	energialternativ.

Båstads miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland 
annat målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

El och telefoni
El	och	telefoni	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet.	Befintligt	el-	och	telefoninät	bedöms	vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig	bebyggelse	är	anslutet	till	det	befintliga	ledningsnätet	för	vatten	och	spillvatten.	Befintliga	
allmänna ledningar bedöms i dagsläget ha tillräcklig kapacitet för att klara den belastning som den 
utökade byggrätten medför. Krävs större serviser in till fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. 
För ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägare. Utifall sprinklers ska installeras på fast-
igheten krävs en separat tank för detta.

Brandvattenförsörjning
Två	brandposter	finns	i	anslutning	till	planområdet	(Stålhögavägen	samt	Grusåsvägen).	Samråd	med	
räddningstjänsten kommer att ske.

Dagvatten
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten. Minst 30% av fastighetsa-
rean	ska	möjliggöra	infiltration.	Vid	ändring	av	mark	och	byggnader	inne	på	fastigheten	är	det	viktigt	
med korrekt höjdsättning av marken så det inte bildas instängda områden (lokala lågpunkter) där 
vatten kan samlas och orsaka skador på egendom.

Avfallshantering
Den	nya	bebyggelsen	anpassas	till	att	klara	kommunens	krav	på	källsortering	och	avfallshantering.	
Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred).
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Planområdet är beläget centralt i samhället med gångavstånd till service, kommunikation och re-
kreation. Området bedöms som lämpligt för bostäder och centrumverksamhet.

Planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen 
mark.	Den	föreslagna	förändringen	innebär	ökade	möjligheter	till	boende	samt	centrumfunktioner	i	
centrala	Grevie,	där	befintligt	tekniskt	system	samt	infrastruktur	kan	utnyttjas.

Planområdet	har	 goda	kollektivtrafikförbindelser.	Busslinje	 trafikerar	 Järnvägsgatan	 som	 ligger	 i	
direkt anslutning till planområdet 1-2 ggr / tim. Med buss kan man lätt nå den nya Pågatågsstationen 
som	ligger	i	Förslöv,	cirka	4,5	km	söderut.	Detta	tillsammans	med	bra	cykelvägar	och	cykelvänlig	ter-
räng	ger	goda	möjligheter	för	de	nyinflyttade	att	pendla	och	uträtta	vardagsärenden	utan	bil,	vilket	
är positivt för både människa och miljö.

Planområdet	 ligger	nära	exempelvis	både	golfbana,	 fotbollsanläggning,	naturområde	och	 lekplats,	
vilket	ger	goda	rekreativa	förutsättningar.	I	alla	riktningar	finns	möjlighet	till	promenader,	cykelturer	
och löparrundor.

Planområdets tillskott av bostäder samt centrumverksamhet i centrala Grevie bedöms vitalisera or-
ten	genom	att	skapa	möjlighet	till	blandad	bebyggelse.	Den	blandade	funktionen	med	både	bostäder	
och centrumverksamhet bidrar till att människor kommer att röra sig i centrala Grevie i princip hela 
dygnet alla veckans dagar.

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen	handläggs	med	standardförfarande	enligt	PBL	2010:900	(PBL2013/14	CU:13).	Samråd	
har genomförts under juni och granskning har skett under hösten 2017. Antagande bedöms kunna 
ske under första kvartalet 2018.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen	är	huvudman	för	allmän	plats	i	anslutning	till	planområdet.	Trafikverket	är	väghållare	
för Järnvägsgatan och Stålhögavägen/väg 105. 

Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra-
struktur, samt iordningställande av mark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planens genomförande föranleder inte några fastighetsbildningar.

Servitut, ledningsrätt
Inom	 planområdet	 finns	 inga	 servitut,	 gemensamhetsanläggningar	 eller	 ledningsrätter.	 Däremot	
finns	 två	 ledningsrätter	 (1278--1103.2	 samt	 1278-1103.3)	 utanför	 planområdet,	 i	 Järnvägsgatan	
(markerad med blå linje i nedanstående bild).

Gemensamhetsanläggning
Fastigheten	Hålarp	4:212	ingår	i	befintlig	Grevie	GA:2	(markerad	med	grönt	i	nedanstående	bild).	

10. GENOMFÖRANDE

Gemensamhetsanl o ledningsrätt

0 m 40m 80m

Ledningsrätt (Järnvägsgatan) samt Grevie GA:2

Grevie
 GA:2

Ledningsrätt, 
1278-1103.2 & 1278-1103.3

102



29

Antagandehandling 2018-02-01
Hålarp 4:212 i Grevie

Deltagande	fastigheter	i	en	gemensamhetsanläggning	ansvarar	genom	sitt	andelstal	för	förvaltning-
en av anläggningen (dvs Grevie GA:2). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm 
fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Ekonomiska frågor
Gatumark (utanför planområdet) sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning (Grevie GA:2). 
Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad av detaljplanen för-
anleder därmed ej att Teknik- och service driftbudget för gatuunderhåll behöver utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arke-
ologisk undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd 
markägare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Båstadhem AB angående plankostnader, såsom t ex tekniska utredningar, 
grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc. vilka Båstad-
hem AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheten Hålarp 4:212 uttas 
ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem)	inom	planområdet.	Önskas	andra	servisdimensioner	än	de	befintliga	så	bekostas	det	av	fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa. Byggs ytterligare bostadsenheter ska lägenhetsavgift 
erläggas enligt taxa.
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Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
E.On Elnät, Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i anslutning till 
planområdet	och	kan	komma	att	beröras	av	planens	genomförande.	Eventuella	flyttningar	eller	an-
dra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/
fastighetsägaren.
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Denna	detaljplan	handläggs	 enligt	 standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra	små	ändringar	i	planförslaget	ifall	det	behövs	och	sedan	lämna	över	förslaget	till	politikerna.	De	
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter	antar	eller	avslår	kommunstyrelsen	detaljplanen.	Beslut	om	att	anta	planen	sätts	upp	på	
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och	inte	fått	dem	tillgodosedda	kan	man	överklaga	planen.	Det	ska	man	göra	senast	tre	veckor	efter	
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

Planen vinner laga kraft när överklagandetiden gått ur och ingen har överklagat eller när eventuella 
överklaganden har prövats och slutligen avslagits.

Planhandlingarna	har	utarbetats	av	planarkitekt	Camilla	Nermark	på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	
kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	deltagit	i	planarbetet:	
•	 Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
•	 Kristina Bell, översiktsplanerare
•	 Olof Selldén, planchef
•	 Roger Larsson, stadsarkitekt
•	 Mårten Nilsson, exploateringsingenjör 
•	 Sara Sandberg, kart- & gis ingenjör
•	 Malin Svensson, kart- & gis ingenjör
•	 Fredrik Jönsson, projektingenjör
•	 Sara Borglin, NSVA
•	 Hanna Palm Johansson, NSVA

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla	Nermark
Planarkitekt

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun
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i Grevie
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Detaljplan för

ILLUSTRATIONSKARTA
Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

PLANOMRÅDETS LÄGE

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap 5 § 3

Bostäder, endast flerbostadshusB1

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 %,
4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Komplementbyggnad/komplementbyggnader ska placeras minst 6 meter från gräns mot gata
och minst 1 m från övriga fastighetsgränser. För byggnad närmare än 4 m från grannfastighet
gäller särskilda brandkrav. Murar och plank som ligger närmare än 4 m från fastighetsgräns
mot allmän platsmark får inte överstiga 0,8 m. Övriga murar och plank får ej överstiga 1,5 m.,  4
kap 16 § 1

Utformning
Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 11,0 m. Utöver nockhöjd får hisschakt och
skorsten anordnas. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 3,5 m,  4 kap 16 § 1

Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert. Gäller ej komplementbyggnad/er,  4 kap
16 § 1

Markens anordnande och vegetation
Marken - Minst 30 % av fastighetsarean ska möjliggöra infiltration av dagvatten,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

Skydd av kulturvärden
q Befintliga exteriöra kulturvärden avseende material, färg och fönster

ska bevaras,  4 kap 16 § 3

Varsamhet
k Tillbyggnad ska underordna sig befintlig byggnad vad gäller material

och färg,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år och börjar 0 år efter det att planen vunnit laga kraft,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för murar eller plank som ligger närmare allmän platsmark än 4 m och är
lägre än 0,6 m, inte heller för murar eller plank som är lägre än 1,5 m på övrig tomtmark. Byggs
plank eller mur närmare fastighetsgräns, som angränsar mot kvartersmark, än 4 m behövs
berörd grannes medgivande. Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid.,  4 kap
15 § 1

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad

Föreslagen ny byggnad

Befintliga träd

Bilaga 3
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 18  Dnr KS 001417/2017 - 315 

Planuppdrag och markanvisningstävling för Heden - Etapp 3  
 
Beskrivning av ärendet Bostadsutbudet i kommunen är ensidigt vilket motverkar flyttkedjor för 

invånarna, det är brist på bostadsrätter och hyresrätter. I Hemmeslöv finns mer 
eller mindre enbart äganderätt i form av villor och fritidshus. För att möjliggöra 
för fler människor att bo kvar i eller flytta till kommunen föreslås en 
markanvisningstävling där entreprenörer ges möjlighet att bygga – inom ramen 
av kommunen satt riktning. 

 
 Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ändra gällande detaljplan för att 

fastställa gatustrukturen samt att upprätta en markanvisningstävling som 
breddar utbudet av bostäder i kommunen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planchef Olof Selldén, daterad 2018-01-23, 
 Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 – Heden, 

Båstads kommun, 
 Plankarta för del av Hemmeslöv 10:10 m fl. fastigheter, 
 Illustration tillhörande detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m fl fastigheter. 
 
Förvaltningens förslag 1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att 

samråd får hållas. 
 2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
 3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 

miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
 4. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad 
 5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden ska upprättas. 
 6. Anta tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 – 

Heden som underlag till markanvisningstävling 
 
Föredragande  Planchef Olof Selldén och exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar 

ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L), Gösta Gebauer (C) och Kerstin Gustafsson (M): bifall till 

förvaltningens förslag.    
 
Notering Bo Wendat och Inge Henriksson (BP) deltar ej i beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att 
samråd får hållas. 
2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
4 .Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad 
5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden ska upprättas. 
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6. Anta tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 – 
Heden som underlag till markanvisningstävling 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2017-10-23. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 001417/2017-315 
 
 

Planuppdrag för del av Hemmeslöv 10:10, Heden etapp 3 samt förslag till 
beslut för upprättande av markanvisningstävling 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås att: 

1. Ändring av detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 får upprättas samt att samråd får 
hållas. 

2. Detaljplanen ges prioritet 2 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista. 
3. Ändring av planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse-

kvensbeskrivning ej behöver upprättas. 
4. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad 
5. Markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 - Heden ska upprättas. 
6. Anta Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 – Heden som un-

derlag till markanvisningstävling 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bostadsutbudet i kommunen är ensidigt vilket motverkar flyttkedjor för invånarna, det är brist 
på bostadsrätter och hyresrätter. I Hemmeslöv finns mer eller mindre enbart äganderätt i form 
av villor och fritidshus. För att möjliggöra för fler människor att bo kvar i eller flytta till kom-
munen föreslås en markanvisningstävling där entreprenörer ges möjlighet att bygga – inom 
ramen av kommunen satt riktning. 
 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ändra gällande detaljplan för att fastställa gatustruk-
turen samt att upprätta en markanvisningstävling som breddar utbudet av bostäder i kommu-
nen.  
 
Bakgrund 
År 2016 antogs kommunens Bostadsförsörjningsprogram vars mål och syfte definierades som: 
”Målet med programmet är att kunna erbjuda goda möjligheter för alla människor, unga som 
gamla, att bosätta sig i Båstads kommun. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att 
verka för ett hållbart bostadsbyggande och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle.”  
 
Området Heden ligger i Hemmeslöv vars främsta kännetecken har varit närhet till hav, fri-
tidsbebyggelse och tallskog. Då tunneln genom Hallandsåsen och en järnvägsstation togs i 
bruk förändrades förutsättningarna för Hemmeslöv. Båstad och Hemmeslöv växer idag 
samman och intresset för att bosätta sig på orten har ökat markant. Hemmeslöv och Riviera 
består av 3 st flerbostadshus och ca 1300 st villor/fritidshus. Den skeva fördelningen försvå-
rar för människor att bo kvar eller bosätta sig i området annat än i just villa eller fritidshus. 
 
I detaljplan för Heden (Hemmeslöv 10:10) tillåter en del av planområdet att upprätta både 
friliggande hus, parhus, kedjehus och flerbostadshus, se bilaga 2 och 3, plankarta och illust-
ration. Avsikten var att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse, i enighet med det kom-
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munala Bostadsförsörjningsprogramet. Förvaltningen föreslår att via en markanvisningstäv-
ling låta bebygga området samt anlägga en gemensamhetsanläggning (en gata) som adderas 
till GA:20 (därav en ändring för detaljplanen). 
 
Skälet till att föreslå en markanvisningstävling med av Kommunstyrelsen satt Tävlingsupp-
gift är för att öka konkurrensen mellan entreprenörer för att få den mest, från kommunens 
perspektiv, fördelaktiga utformningen av marken. En markanvisningstävling är ett sätt att 
tydligt förmedla vad kommunen vill och där entreprenören kan presentera hur projektet kan 
genomföras, utifrån Tävlingsuppgiften. 
 
Aktuellt 
I bilaga 1 redovisas ett förslag till tävlingsuppgift för en markanvisningstävling för del av 
Hemmeslöv 10:10-Heden, kallad etapp 3. Tävlingsuppgiften är framtagen med stöd av kom-
munens Bostadsförsörjningsprogram, Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-
2022 samt kommunens fullmäktigemål.  
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Ett varierat bostadsutbud ger fler individer möjlighet att både flytta inom och till Båstads 
kommun vilket följer målet för kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Programmets mål är 
att kunna erbjuda goda möjligheter för alla människor, unga som gamla, att bosätta sig i Bå-
stads kommun. 
 

Verksamhet 
Arbetet med detaljplanen och markanvisningstävlingen kommer att drivas gemensamt av 
Samhällsbyggnad och Teknik och Service.  
 

Ekonomi 
Kommunen bekostar ändring av detaljplanen. Kostnaderna tas senare ut vid försäljning av 
marken. 
 

Barnkonsekvensanalys 
En separat barnkonsekvensanalys upprättas inte men i markanvisningstävlingen ska 
tävlingsbidragens utformning kopplat till barns behov behandlas. 
 
Samhällsbyggnad och Teknik & Service 
Olof Selldén, Planchef, Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för Hemmeslöv 10:10 – Heden, Båstads 
kommun 

2. Plankarta för del av Hemmeslöv 10:10 m fl fastigheter 
3. Illustration tillhörande detaljplan för del av Hemmeslöv 10:10 m fl fastigheter 
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Samråd har skett med: 
Camilla Nermark, Planhandläggare, Per Selldén exploateringsingenjör, Jan Bernhardsson, Tek-
nik och Servicechef, Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnadschef, Kristina Bell, Översiktsplanerare, 
Helena Ivarsson, Näringslivskoordinator  
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TECKENFÖRKLARING
Illustrationen anger möjlig utformning av området i enlighet med detaljplan. Andra
utformningar av tomter och husplaceringar är möjliga så länge de följer detaljplanen.
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Bilaga 1. 

Tävlingsuppgift för markanvisningstävling för 
Hemmeslöv 10:10 – Heden, Båstads kommun

Tävlingsuppgiften för de tävlande är att planera och gestalta ny bebyggelse på en eller 
flera delar av fastigheten enligt indelning som visas på kartbild nedan. Upplåtelseformen 
är styrd enligt indelningen och ska vara hyresrätt på yta markerad 1, 3 och bostadsrätt 
på yta 2, 4. Det är tillåtet att lämna tävlingsbidrag för flera delar. 

En variation av upplåtelseformer och storlek på bostäder är viktigt, Hemmeslöv är idag 
ett homogent bostadsområde med nästan uteslutande villor och fritidshus.  Varierade 
 lägenhetsstorlekar och låg hyressättning är en kommunal målsättning som  kommer 
 prioriteras i urvalsförfarandet. Utemiljöer på fastigheterna ska inspirera till  möten 
och samvaro för de boende. En lägenhet i vardera delområde 1 och 3 ska erbjudas 
 kommunen. 

Vid utvärdering av inkomna tävlingsbidrag kommer kommunen att bedömma förslagen 
utifrån hur de lyckas bredda bostadsutbudet och hur de bidrar till att bygga ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde.

Kommunstyrelsen  2018-01-19 
Dnr: 001417/2017-315
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 15  Dnr KS 001317/2017 - 800 

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av 
namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för 
naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i Båstads 
kommun - Dnr 511-13647-2017 

 
Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut för att ändra namn och 

geografisk utbredning av naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed. 
Namnet föreslås ändras till Lya ljunghed med omgivningar. Den geografiska 
utbredningen föreslås förändras till att utöka reservatet österut, i direkt 
anslutning från bensinstationen Rasta Hallandsåsen och väst-sydväst. 

 
 Båstads kommun anser att förslaget inte är förenligt med kommunens 

översiktsplan ÖP08. Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat 
över vägområdet för Lannamärkesvägen.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av planchef Olof Selldén, daterad 2018-01-23 
 Kartbild ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun 
 Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, 

geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet 
Korup med Älemossen Lya Ljunghed i Båstads kommun - Dnr 511-13647-2017 

 
Förvaltningens förslag Kommunstyrelsen antar svaret under rubrik Aktuellt så som sitt eget att sända 

till länsstyrelsen Skåne. 
 
Föredragande Planchef Olof Selldén och planarkitekt/översiktsplanerare Kristina Bell 

föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen antar svaret under rubrik Aktuellt så som sitt eget att 
sända till länsstyrelsen Skåne. 
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Datum: 2018-01-16 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 001317/2017 – 800 
 
 

Remissvar på Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring 
av namn, geografisk utbredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för natur-
reservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed i Båstads kommun - Dnr 511-
13647-2017 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen antar svaret under rubrik Aktuellt så som sitt eget att sända till läns-
styrelsen Skåne. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut för att ändra namn och geografisk utbredning av 
naturreservatet Korup med Älemossen Lya Ljunghed. Namnet föreslås ändras till Lya ljunghed 
med omgivningar. Den geografiska utbredningen föreslås förändras till att utöka reservatet 
österut, i direkt anslutning från bensinstationen Rasta Hallandsåsen och väst-sydväst. 
 
Båstads kommun anser att förslaget inte är förenligt med kommunens översiktsplan ÖP08. 
Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat över vägområdet för Lannamär-
kesvägen.  
 
Bakgrund 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om namnändring och ändrad geografisk ut-
bredning och kompletterande föreskrifter för naturreservatet Korup med Älemossen och 
Lya ljunghed i Båstads kommun med tillhörande skötselplan. 
 
Syftet med att utöka naturreservatet består i att skydda och vårda ett mångskiftande natur- och 
kulturlandskap, på lång sikt kunna bevara och utveckla skyddsvärda miljöer för flora och fauna. 
Länsstyrelsen motiverar även det utökade reservatet med behov till förutsättningar för att skydda 
Natura 2000-livsmiljötyper och arter, säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi samt åter-
skapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka träd och buskar. Naturre-
servatet ska dessutom tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och till-
gängliggöra ett värdefullt naturområde. Området föreslås betas, gallras och plockhuggas för att 
nå syftet med naturreservatet. Vissa ytor lämnas för fri utveckling. 
 
Skälen som uppges för beslutet sammanfattas: 
Naturreservatet utgör en viktig del av större områden som är bl a: 

 Riksintresse för naturvård 
 EU:s nätverk Natura 2000 
 Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 
 Länsstyrelsens naturvårdsprogram  
 Kommunens naturvårdsprogram  
 Ängs- och betesmarksinventeringen.  
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Aktuellt 
Båstads kommun ställer sig positiv till att länsstyrelsen aktivt arbetar med naturområden i 
kommunen. Det förekommer dock sakfel i föreläggandet på sid 11 i Bilaga A Förslag till beslut, 
andra stycket andra mening: ”Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark- och vattenresurser samt med kommunernas översiktsplaner.” 
Del av föreslagen utvidgning av naturreservatet omfattar av kommunens översiktsplan 
mark utpekad som industri. Det är kommunens uppfattning att marken är väl lämpad som 
industri då ytan är belägen i direkt anslutning till väg E6. Ytan är dessutom stort påverkad 
av buller ifrån Väg E6. Markens värde för fauna och det rekreativa värdet ses därför av 
kommunen som lågt men dess logistiska placering för tillkommande verksamheter ses 
som av stor vikt. Kommunen önskar fortsatt dialog med länsstyrelsen för att tillgodose 
mark för både föreslaget naturreservat och av översiktsplanen utpekad mark lämpad som 
industri. 
 
Kommunen ställer sig även frågande till ett naturreservat över vägområdet för Lannamär-
kesvägen där värden för flora, fauna eller rekreation ses som obefintliga. 
 
Förändring av föreskrifter eller namnet för naturreservatet har kommunen ingen uppfattning 
om. 
 
Samhällsbyggnad 
 
Olof Selldén, Planchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Kartbild ÖP08 Översiktsplan Båstads kommun 
2. Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om ändring av namn, geografisk ut-

bredning och föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen 
Lya Ljunghed i Båstads kommun - Dnr 511-13647-2017 

 
Samråd har skett med: 
Kristina Bell, översiktsplanerare 
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Kontaktperson  

Miljöavdelningen
Amanda Lidén
010 224 10 00 
skane@lansstyrelsen.se

Enligt Sändlista

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010 224 10 00 vx 010 224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 

Föreläggande om yttrande över förslag till beslut 
om ändring av namn, geografisk utbredning och 
föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet 
Korup med Älemossen och Lya ljunghed i Båstads 
kommun 

BAKGRUND
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om namnändring och ändrad 
geografisk utbredning och kompletterande föreskrifter för naturreservatet Korup 
med Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun med tillhörande skötselplan. 
Utvidgningen berör följande fastigheter: Hunnestorp 4:2,  Hunnestorp 4:5 och 
Bjäred 7:20 (del av). Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under 
rubriken Förslag på följande adress: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat

Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen enligt 24 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelägga
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över
förslaget. Eftersom det är ett stort antal personer som ska delges och att det med 
hänsyn till ändamålet med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var 
och en sker delgivning genom kungörelsedelgivning med stöd av 49 § 
delgivningslag (2010:1932). Kungörelsen kommer att publiceras i Post- och 
Inrikes Tidningar och Helsingborgs dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar 
och Landskronaposten den 1 december 2017.  

Kommunstyrelsen  2017-12-01 
Dnr: 001317/2017-800
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Länsstyrelsen ska även genomföra myndighetssamråd med stöd av 25 §, 25a §, 
25b § och 26 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m.

FÖRELÄGGANDE 
Med hänvisning till ovanstående förelägger nu Länsstyrelsen med stöd av 24 § 
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken att lämna in eventuella erinringar mot 
förslaget till beslut med tillhörande skötselplan och konsekvensutredning till 
skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne,
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 januari 2018. Vänligen uppge 
remissens diarienummer 511-13647-2017 för att underlätta hanteringen. 

Amanda Lidén 

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
. Förslag 2017-11-23 till beslut om ändring av namn, geografisk utbredning och

föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen och Lya
ljunghed i Båstads kommun med tillhörande skötselplan
. Konsekvensutredning
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Amanda Lidén
010-224 10 00 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista

 

       

       

       

       

       

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A      

 

Förslag till beslut_utvidgning.docx 

Förslag till beslut om ändring av namn,  
geografisk utbredning och föreskrifter samt 
tillägg i syfte för naturreservatet Korup med 
Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun 

Länsstyrelsens förslag till beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun ska 
ha den utökade geografiska utbredning som framgår av bifogad karta (bilaga 1) 
och ändra namn till: Lya ljunghed med omgivningar. Naturreservatets gränser ska 
märkas ut i fält.

För hela naturreservatet och därmed även den utvidgade delen, ska de syften och 
föreskrifter som meddelades i Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2013 
(diarienummer 511-19062-2012 om bildandet av naturreservatet Korup med 
Älemossen och Lya ljunghed i Båstads kommun) gälla i enlighet med de 
ändringar som redovisas nedan. I anledning av detta kompletteras även skälen för 
beslut. 

Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 2. 
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Naturreservatets läge och utbredning. Rastrerat område utgör utvidgningsområdet.  

Uppgifter om naturreservatet 
Namn  Lya ljunghed med omgivningar
Kommun Båstads kommun
Natura 2000 ID SE0420179, SE 0420273, SE 0420277
DOS-ID  1114389
Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1)
Fastighet och  Bjäred 7:20 (del av, enskild ägare), Hunnestorp 4:2, Hunnestorp
markägarkategori  4:5 (Staten genom Naturvårdsverket), Korup1:1, Lya 10:1

(enskilda ägare)
Läge  Ca 4 km SV Karups kyrka
Koordinat centralpunkt x: 370089 y: 6251984 (SWEREF99) 
Naturgeografisk region NO-Skånes skogslandskap
Vattenförekomst (HID): Kägleån SE624899-131906, Stensån NW625708-131881
Inskrivna nyttjanderätter Se bilaga 3 
Areal 450 ha varav utvidgning ca 58 ha. (Landareal 450 ha, produktiv 

skog 151,5 ha)
Förvaltare  Länsstyrelsen  
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Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att:
• skydda och vårda ett mångskiftande natur- och kulturlandskap på

Hallandsåsens höjdplatå,
• långsiktigt bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett

hävdbetingat växt- och djurliv i delar av området,
• långsiktigt bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog i

varierande ålderssammansättning och att säkerställa kontinuiteten av
gamla träd och död ved i området,

• skydda Natura 2000-livsmiljötyper och arter, som av regeringen har
rapporterats förekomma i enlighet med Rådets direktiv 92/43/EEG om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och
habitatdirektivet),

• säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området,
• återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka

träd och buskar,
• tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och

tillgängliggöra ett värdefullt naturområde.

Syftet uppnås genom: 
• årlig beteshävd av olika betesmarker och åkerlyckor,
• erfoderliga gallringar samt topphuggning av ett antal unga bokar i

trädbevuxna betesmarker,
• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och lövsly på

fäladsmarkerna,
• plockhuggning och gallringar i bland- och ädellövskogar, där avverkat

virke lämnas kvar,
• fri utveckling av alsumpskogar,
• återställande av den naturliga hydrologin på mossen,
• utvärdering och anpassning av skötseln i överensstämmelse med ny

kunskap om områdets bevarandevärden.

Reservatsföreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
naturreservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. uppföra byggnad eller annan anläggning,
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2. spränga, schakta, gräva, utfylla, dränera, dämma eller utföra annan 
markbearbetning, 

3. omföra betesmark till åkermark,
4. plantera eller så träd, buskar eller andra växter,
5. anlägga väg, 
6. avverka eller på annat sätt skada buskar och träd,
7. tillföra gödselmedel, jordförbättringsmedel eller kemiska 

bekämpningsmedel, 
8. anlägga luft- eller markledning,
9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning, 
10. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov,
11. uppföra stängsel eller annan hägnad för annat än jordbrukets behov, 
12. ta bort eller skada stengärdesgård,

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare 
av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas 
inom naturreservatet:

1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet, 
2. skötsel av betesmarken enligt fastställd skötselplan innefattande bl a 

röjning av buskar och träd, slåtter, uppsättning av stängsel och betesdrift,  
3. återställande och återskapande av naturmiljöer,  
4. anläggande av parkeringsplats och anordningar för friluftslivet,
5. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning.  

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. gräva, borra eller på annat sätt skada mark, vegetation, buskar och träd 
eller annan ytbildning, 

2. medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel. 

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
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3. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än 
genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning 
gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att 
fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna,  

4. lägga upp geocachingplats.  

Undantag från föreskrifter 

 
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för:  

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 
vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet
och som framgår av föreskrifterna under B ovan,  

• tillsyn i samband med förvaltarens skötsel av området, 
• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för 

motorfordon, vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Exempel 
på driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador 
och potthål, röjning och slåtter av vägslänter eller rensning av 
vägtrummor. Vid utförande av större åtgärder som inte är driftåtgärder ska 
samråd ske med Länsstyrelsen inför arbetet. Vid akuta åtgärder kan 
samråd ske sedan arbetet inletts,

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken, 
drift, underhåll eller nedgrävning av vid tidpunkten för detta beslut 
befintlig ledningar och anläggningar tillhörande kommunen, el-, energi- 
eller teledistributör. Inför utförande av arbete ska samråd ske med 
länsstyrelsen. Vid akuta underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet 
inletts, dock senast inom tre arbetsdagar. 

• drivning och vidmakthållande av järnvägstunnel genom Hallandsås med 
därtill hörande åtgärder och verksamhet samt verkställande, inklusive
skyddsåtgärder m.m. av miljödomstolens deldom den 20 december 2007 
(Mål nr 13-99 och M999-07), 

• ägaren av fastigheten Brödalt 6:1 att få tillträde eller bedriva skogsbruk på 
sin fastighet. 

Från reservatsföreskrifterna gäller följande undantag; A1 och A2 ska ej utgöra 
hinder för uppförande av ligghall till betesdjur, C2 gäller ej vid jakt eller eftersök, 
eller i samband med kreatursvallning för områdets skötsel.  

                                                  
1 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som 
inte ska studeras närmare direkt återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller 
kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva, oavsett utformning.  
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Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter.

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 

• 7 kap. 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 
verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön i ett Natura 2000-område,  

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa svamp-, växt- 
och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13-18 §§), 

• 2 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m. m. med bestämmelser om 
skydd för fasta fornlämningar, 

• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 

• 15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
• lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

 

Beskrivning av utvidgningsområdet 
Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Utvidgningsområdet består av tre delar: en alsumpskog som ligger i direkt 
anslutning till det befintliga naturreservatet och två fäladsmarker belägna invid E 
6 ca 1 km sydöst om det befintliga naturreservatets gräns i öster. 

Utvidgningsområdet ligger liksom det befintliga naturreservatet på Hallandsåsens 
höjdplatå ca 180 meter över havet i ett kuperat och omväxlande landskap som 
innehåller ett flertal värdefulla natur- och kulturmiljöer. Omväxlande med 
jordbruksmarker och myrmarker rymmer landskapet olika skogsområden som 
bidrar till mångfalden av naturtyper och biotoper. 
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Hallandsåsen är den nordligaste av de skånska urbergshorstarna. Berggrunden 
består framför allt av olika slags ådergnejser tillhörande den stora sydvästsvenska 
gnejsregionen. Vanligast är grå till rödgrå, mestadels finkorniga gnejser som är 
mer eller mindre ådrade. Berggrunden är täckt av en småkullig morän som 
sannolikt har bildats av smältande dödis. Moränen i området är huvudsakligen 
normalblockig och sandig-moig till sin struktur. Materialet i moränen domineras 
av det lokala urberget och består främst av näringsfattig gnejs. Utmed Lyabäcken 
finns dock kärrmarker med betydande kalkinslag som inlandsisen plockat upp och 
fört med sig från kritberggrunden norr om åsen.  

Rakt igenom naturreservatet finns en vattendelare som utgör gränsen mellan två 
avrinningsområden, området dräneras till Rönne å och Stensån.  

Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
Att landskapet varit mycket öppet kring Lya och Korup framgår av Gerhard 
Burmans karta över Skåne från 1680-talet. Genom omfattande skogsavverkningar 
i kombination med ihållande bete blev utmarken efterhand väldigt öppen och 
ljungen gavs möjligheter att vandra in. Ljungmarkerna nyttjades framför allt till 
bete, men när ljungen efter några år blivit grov och spretig var den mindre duglig 
som kreatursföda. Därför brändes ljungen med jämna mellanrum. I dag innehåller 
det småskaliga odlingslandskapet vid Korup många spår och lämningar av gångna 
tiders odlarmöda. På några ställen ses odlingsrösen och spår av förhistoriska 
åkrar. Dessa finns registrerade som fornminnen. Det finns också hålvägar, 
stengärdesgårdar, odlingsrösen och torpruiner från historisk tid.  

Biologiska bevarandevärden 
Fäladsmarkerna invid E 6 har tidigare varit helt öppna men betet har på sina håll 
upphört och fäladsmarkerna i utvidgningsområdet är delvis igenväxta av främst 
enbuskar och lövträd. Den norra av de två fäladsmarkerna kan nu närmast 
beskrivas som lövskog som domineras av björk följt av asp med inslag tall, gran 
och bok. I buskskiktet finns hassel och även enbuskar som står kvar sedan ljusare 
förhållanden rådde. Det finns död ved i form av fallna träd, i gläntor finns 
välmående enar och det växer ris som ljung, lingon och kråkbär.
 
Den södra av fäladsmarkerna utmed E 6 utgörs av enefälad som nyttjas som 
betesmark. I fältskiktet dominerar ljung och andra ris som kråkbär, lingon och 
klockljung. Natura 2000-arten törnskata har rapporterats uppehålla sig i området. 
Delar av dessa marker inventerades inom ängs- och betesmarksinventeringen 
2004. De var då öppnare och beskrevs som en välhävdad småkuperad fäladsmark 
med ljungklädda kullar och mellanliggande fuktstråk och bäckdråg. Här fanns en 
mosaik av fukthedar, torra hedar och öppna mossar och kärr. I båda 
fäladsmarkerna noterades många hävdgynnade arter så som blåsuga, borsttåg, 
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gökblomster, hirsstarr, Jungfru Marie nycklar, knägräs, kärrsälting, slåttergubbe, 
stagg och svinrot. 

I området finns också betesmark på före detta åkermark. Öppna, betade 
gräsmarker ramas in av stengärden, trädridåer med björk, gran, ek och buskar som 
förr avgränsade små åkertegar. Enstaka träd finns även i betesmarkerna. I den 
centrala delen av betesmarken finns en skogsdunge med asp och björk. Träd som 
har fallit skapar tillgång på klen och grov död ved.  

Delar av utvidgningsområdet utgörs av alsumpskogar, en sådan gränsar i öster 
direkt till det befintliga naturreservatet samt till Natura 2000-området Korup. 
Området är låglänt, domineras av klibbal och en liten bäck rinner genom området 
kantad av träd i olika dimensioner. Träden är ca 60 år gamla, ofta bukettformiga 
och ståendes på socklar vilket skapar värdefulla naturmiljöer. Det finns gott om 
död ved, både stående och liggande. Inslag av andra trädslag inkluderar björk, 
bok, ek och gran. I fältskiktet finns noterat flera ormbunksarter och inslag av
gullpudra. Området är delvis klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

Friluftsliv och tillgänglighet 
Området ligger på cykelavstånd från Båstad men nås i övrigt lättast med bil och
parkeringsplatser finns i anslutning till det befintliga naturreservatet. De 
tillkommande delar som ligger en bit från det befintliga naturreservatet är 
lättillgängliga från E 6 och trafikplats Hallandsås med bensinstation och motell. 
Invid motellet passerar också Skåneleden som går genom de båda fäladsmarkerna 
och förbinder dessa med varandra och i förlängningen även med det befintliga 
naturreservatet. Där Skåneleden går finns stättor ordnade för genomgång till 
inhägnad betesmark. Skönhets- och upplevelsevärdet i området är stort tack vare 
den skiftande naturen. Det befintliga naturreservatet har stor social betydelse då 
det ofta används som strövområde, och utvidgningsområdet bidrar ytterligare till
detta. Delar av området kan vara svårtillgängliga under perioder då vattenståndet 
är högt. 

Skälen för beslutet 
I Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Korup med Älemossen och 
Lya ljunghed i Båstads kommun den 27 februari 2013 angavs följande skäl för 
beslut: 

Naturreservatet utgör en viktig del av större områden som är bl a: 
• Riksintresse för naturvård
• EU:s nätverk Natura 2000
• Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
• Länsstyrelsens naturvårdsprogram
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• Kommunens naturvårdsprogram 
• Ängs- och betesmarksinventeringen.  

De områden som nu föreslås för utvidgning av naturreservatet har höga natur- och 
friluftsvärden och potential till ännu högre sådana värden genom att de hyser flera 
olika naturtyper så som alsumpskog, ljunghed, fukthed och betad enefälad vilka 
bidrar till en hög biologisk mångfald inom naturreservatet.  

Fäladsmarkerna uppvisar höga naturvärden i form av naturtyper och växtarter som 
är hävdberoende, dessa har även en stor potential att utvecklas efter en 
restaurering av igenväxta delar. Området är av stort kulturhistoriskt värde genom 
sin långa tradition av hävd och de lämningar som finns bevarade i form av 
röjningsrösen, stenmurar och torpruiner. Utvidgningsområdet erbjuder ytterligare 
arealer för bevarandet och utvecklandet av hävdberoende naturtyper och arter 
samt för friluftsliv och rekreation. 

Länsstyrelsen gör ett tillägg i syftet för naturreservatet: syftet ska även uppnås 
genom utvärdering och anpassning av skötseln i överrensstämmelse med ny 
kunskap om områdets bevarandevärden. Tillägget görs för att möjliggöra en 
adaptiv förvaltning där skötseln kan anpassas efter ny kunskap om områdets 
naturvärden. 

Länsstyrelsen ser ett behov av att revidera föreskrifterna för naturreservatet. 
Beträffande föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet görs följande ändringar:  

• föreskrift om att lägga upp schaktmassor stryks eftersom det är förbjudet 
att utfylla enligt föreskrift A2 och anordna upplag enligt föreskrift A10,

• föreskrift om att anlägga väg eller permanent upplag ändras till att bara 
omfatta förbud mot att anlägga väg, eftersom det är förbjudet att anordna 
upplag enligt föreskrift A10, 

• föreskrift om att anlägga motorbana eller skjutbana eller anordna motor- 
eller skytteövning eller tävling stryks, eftersom det är förbjudet att uppföra 
byggnad eller annan anläggning enligt föreskrift A1 och att markbearbeta 
enligt A2. Förbud mot anordning av motor- eller skytteövning eller tävling 
riktar sig till allmänheten och beslut borde ha tagits med stöd av 7 kap. 30 
§ miljöbalken. Då större delen av marken ägs av staten gör Länsstyrelsen 
bedömningen att det inte finns något behov av förbudet. Föreskriften utgår 
i sin helhet.  

• föreskrift om att dika, omdika eller dikesrensa stryks eftersom det är 
förbjudet att gräva, dränera och markbearbeta enligt föreskrift A2.  
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Beträffande föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång tillkommer en föreskrift om 
uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning, för att
skötseln av området ska kunna anpassas efter ny kunskap.

Beträffande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet görs följande 
ändringar: 

• föreskrifter om att plocka eller gräva upp växter, ris, örter, mossor eller
lavar och om att störa djurlivet stryks för att undvika dubbelreglering med
allemansrätten,

• föreskrifter om att göra upp eld, rida, ställa upp husvagn, husbil eller
liknande, sätta upp tavla, plakat affisch, snitsel eller annan liknande
anordning, ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på
särskilt anvisade platser och anordna tävling eller annan allmän
sammankomst stryks för att enligt syftet med naturreservatet tillgodose
allmänhetens behov av rekreation och undvika onödiga inskränkningar i
allemansrätten i linje med en starkare friluftspolitik,

• föreskrift om att cykla eller framföra motordrivet fordon stryks eftersom
vägar går genom naturreservatet och för att undvika dubbelreglering med
terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,

• föreskrift om att framföra motordrivet fordon stryks för att undvika
dubbelreglering med terrängkörningslagen (1975:1313) och
terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i
terräng,

• föreskrift om att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
omformuleras för att förtydligas,

• föreskrift om att föra eller landa med luftfarkost stryks på grund av
felaktig utformning.

För att förenkla benämningen på naturreservatet föreslås också en namnändring 
från Korup med Älemossen och Lya ljunghed till Lya ljunghed med omgivningar 
när ytterligare delar nu läggs till naturreservatet. 

Länsstyrelsens bedömning

Eftersom områdena ligger intill respektive i närheten av ett befintligt naturreservat 
och på mark som förvärvats eller intrångsersatts i syfte att skydda dem som 
naturreservat, samt eftersom skyddsformen biotopskydd inte är tillämplig på 
grund av deras storlek väljer Länsstyrelsen att skydda områdena som 
naturreservat.  
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Ett permanent skydd av områdena som en del av naturreservatet Lya ljunghed 
med omgivningar bidrar till att långsiktigt säkerställa ett nätverk av värdefulla 
marker mellan vilka arter kan sprida sig. Det medför även ett bidrag till 
uppfyllandet av miljömålen myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt växt- 
och djurliv och ett rikt odlingslandskap.  

Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald 
och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter bör det angivna 
området avsättas som naturreservat. Förordnandet är förenligt med grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt med 
kommunernas översiktsplaner. 

Ärendets handläggning 
Naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljunghed bildades år 2013. En del 
av området var innan dess domänreservat.  

Naturvårdsverket har för naturvårdsändamål förvärvat fastigheter inom området, 
Hunnestorp 4:2 och Hunnestorp 4:5. Ytterligare mark på fastigheten Bjäred 7:20 
har intrångsersatts, det vill säga markägaren har fått ekonomisk ersättning för det 
intrång naturreservatet innebär i den pågående markanvändningen. Det är dessa 
fastigheter som nu blir föremål för utvidgning av naturreservatet.  

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet 

Skötselplan 

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
framgår bland annat att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett 
naturreservat. Förslag till skötselplan för utvidgningsområdet finns i bilaga 2.

Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med 
markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid 
förvaltningen. 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning
2. Förslag till skötselplan
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Bilaga 2 Förslag till skötselplan för 
utvidgning av naturreservatet Lya 
ljunghed med omgivningar 
Båstads kommun 
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Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar 
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Inledning 
Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för 
hur och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett 
naturreservat. Syftena styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det 
dokument där bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftena med ett 
naturreservat kan det också krävas en särskild skötsel, vilken redovisas i detta dokument.  

 
Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs 
den som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till 
förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter. 

 
Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. 
Länsstyrelsen har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat. 
Förvaltningen kan överlåtas till andra, t ex en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är 
beläget. De praktiska skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer 
eller andra som förvaltaren har skötselavtal med. 

 
Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl a naturreservatets syften och vilka natur- och 
bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för 
hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena. 
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1 Syftet med naturreservatet 
 

Syftet med naturreservatet är att: 
 
• skydda och vårda ett mångskiftande natur- och kulturlandskap på Hallandsåsens 

höjdplatå, 
• långsiktigt bevara, utveckla och återskapa förutsättningarna för ett hävdbetingat växt- och 

djurliv i delar av området, 
• långsiktigt bevara och utveckla en flerskiktad löv- och ädellövskog i varierande 

ålderssammansättning och att säkerställa kontinuiteten av gamla träd och död ved i 
området,  

• skydda Natura 2000-livsmiljötyper och -arter, som av regeringen har rapporterats 
förekomma i enlighet med Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet),  

• säkerställa och återskapa en naturlig hydrologi i området, 
• återskapa och långsiktigt bevara ett öppet mosseplan med endast enstaka träd och buskar,  
• tillgodose allmänhetens behov av rekreation genom att bevara och tillgängliggöra ett 

värdefullt naturområde. 
 

Syftet uppnås genom: 
• årlig beteshävd av olika betesmarker och åkerlyckor,  
• erfoderliga gallringar samt topphuggning av ett antal unga bokar i trädbevuxna 

betesmarker,  
• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och lövsly på fäladsmarkerna,  
• plockhuggning och gallringar i bland- och ädellövskogar, där avverkat virke lämnas kvar, 
• fri utveckling av alsumpskogar,  
• återställande av den naturliga hydrologin på mossen.  
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Figur 2. Reservatet är markerat med punktstreckad linje på terrängkartan, rastrerat område utgör utvidgningsområdet (se 
även bilaga 1). © Lantmäteriet Geodatasamverkan 
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2 Beskrivning av området 
2.1 Administrativa uppgifter 

Namn  Lya ljunghed med omgivningar 
Kommun  Båstad 
Natura 2000 ID  SE0420179, SE 0420273, SE 0420277 
DOS-ID  1114389 
Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad 

linje på till detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 
Fastigheter och markägarkategori Bjäred 7:20, del av (enskild ägare), Hunnestorp 4:2, 

Hunnestorp 4:5 (Staten genom Naturvårdsverket), 
 Korup1:1, Lya 10:1 (enskilda ägare).  
Läge  Ca 4 km SV Karups kyrka 
Koordinat centralpunkt x: 370089 y: 6251984 (SWEREF99)  
Naturgeografisk region   NO-Skånes skogslandskap  
Vattenförekomst (HID): Kägleån SE624899-131906, Stensån NW625708-

131881 
Inskrivna nyttjanderätter  Se bilaga 3 i beslutsdokumentet 
Förvaltare  Länsstyrelsen  
Areal 450 ha varav utvidgning ca 58 ha. (Landareal 450 ha, 

produktiv skog 151,5 ha). 
 

2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden 
 

2.1.1 Geomorfologi och hydrologi 
Utvidgningsområdet består av tre delar: en alsumpskog som ligger i direkt anslutning till det 
befintliga naturreservatet och två fäladsmarker belägna invid E 6 ca 1 km sydöst om det 
befintliga naturreservatets gräns i öster.  
 
Utvidgningsområdet ligger liksom det befintliga naturreservatet på Hallandsåsens höjdplatå ca 
180 meter över havet i ett kuperat och omväxlande landskap som innehåller ett flertal värdefulla 
natur- och kulturmiljöer. Omväxlande med jordbruksmarker och myrmarker rymmer landskapet 
olika skogsområden som bidrar till mångfalden av naturtyper och biotoper. 
 
Hallandsåsen är den nordligaste av de skånska urbergshorstarna. Berggrunden består framför allt 
av olika slags ådergnejser tillhörande den stora sydvästsvenska gnejsregionen. Vanligast är grå 
till rödgrå, mestadels finkorniga gnejser som är mer eller mindre ådrade. Berggrunden är täckt av 
en småkullig morän som sannolikt har bildats av smältande dödis. Moränen i området är 
huvudsakligen normalblockig och sandig-moig till sin struktur. Materialet i moränen domineras 
av det lokala urberget och består främst av näringsfattig gnejs. Utmed Lyabäcken finns dock 
kärrmarker med betydande kalkinslag som inlandsisen plockat upp och fört med sig från 
kritberggrunden norr om åsen.  
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Rakt igenom naturreservatet finns en vattendelare som utgör gränsen mellan två 
avrinningsområden, området dräneras till Rönne å och Stensån. 

 
2.1.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria 
Att landskapet varit mycket öppet kring Lya och Korup framgår av Gerhard Burmans karta över 
Skåne från 1680-talet. Genom omfattande skogsavverkningar i kombination med ihållande bete 
blev utmarken efterhand väldigt öppen och ljungen gavs möjligheter att vandra in. 
Ljungmarkerna nyttjades framför allt till bete, men när ljungen efter några år blivit grov och 
spretig var den mindre duglig som kreatursföda. Därför brändes ljungen med jämna mellanrum. 
Att landskapet även i modernare tid varit öppet kan utläsas av häradsekonomiska kartan från 
tidigt 1900-tal och  flygfoton från 1940-talet, se figur 3-4. I dag innehåller det småskaliga 
odlingslandskapet vid Korup många spår och lämningar av gångna tiders odlarmöda. På några 
ställen ses odlingsrösen och spår av förhistoriska åkrar. Dessa finns registrerade som 
fornminnen. Det finns också hålvägar, stengärdesgårdar, odlingsrösen och torpruiner från 
historisk tid.  
 

2.1.3 Biologi 
Fäladsmarkerna invid E 6 har tidigare varit helt öppna men betet har på sina håll upphört och där 
är fäladsmarkerna i de tillkommande delarna igenväxta av främst enbuskar och lövträd. Den 
norra av de två fäladsmarkerna kan nu närmast beskrivas som lövskog som domineras av björk 

Figur 3 Flygfoto från 1947. Utvidgningsområdets läge 
markeras av svart, punktstreckad linje.  

 

Figur 4 Häradsekonomiska kartan från 1919-1925. 
Utvidgningsområdets läge markeras av svart, 
punktstreckad linje. 
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följt av asp med inslag av tall, gran och bok. I buskskiktet finns hassel och även enbuskar som 
står kvar sedan ljusare förhållanden rådde. Det finns död ved i form av fallna träd, i gläntor finns 
enar och det växer ris som ljung, lingon och kråkbär. 

 
Den södra av fäladsmarkerna utmed E 6 utgörs av enefälad som nyttjas som betesmark och 
skogsbete. I fältskiktet dominerar ljung och andra ris som kråkbär, lingon och klockljung. Natura 
2000-arten törnskata har rapporterats uppehålla sig i området. Delar av dessa marker 
inventerades inom ängs- och betesmarksinventeringen 2004, de var då öppnare och beskrevs som 
en välhävdad småkuperad fäladsmark med ljungklädda kullar och mellanliggande fuktstråk och 
bäckdråg. Här fanns en mosaik av fukthedar, torra hedar och öppna mossar och kärr. I båda 
fäladsmarkerna har det rapporterats många hävdgynnade arter så som blåsuga, borsttåg, 
gökblomster, hirsstarr, Jungfru Marie nycklar, knägräs, kärrsälting, slåttergubbe, stagg och 
svinrot. 
 
Delar av utvidgningsområdet utgörs av alsumpskogar. En sådan gränsar i öster direkt till det 
befintliga naturreservatet samt till Natura 2000-området Korup. Området är låglänt och 
domineras av klibbal, en liten bäck rinner genom området och kantas av träd i olika dimensioner. 
Träden är ca 60 år gamla, ofta bukettformiga och ståendes på socklar vilket skapar värdefulla 
naturmiljöer. Det finns gott om död ved, både stående och liggande. Inslag av andra trädslag 
inkluderar björk, bok, ek och gran. I fältskiktet finns noterat flera ormbunksarter och inslag av 
bland annat gullpudra, kärrfibbla, ormbär och bäckbräsma. Området är delvis klassat som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 

 
2.1.4 Friluftsliv 
Området ligger på cykelavstånd från Båstad men nås i övrigt lättast med bil och 
parkeringsplatser finns i anslutning till det befintliga naturreservatet. De tillkommande delar som 
ligger en bit från det befintliga reservatet är lättillgängliga från E 6 och trafikplats Hallandsås 
med bensinstation och motell, alternativt till fots via Skåneleden som går genom de båda 
fäladsmarkerna och förbinder dessa med varandra och i förlängningen även med det befintliga 
naturreservatet. Där Skåneleden går finns stättor ordnade för genomgång till inhägnad 
betesmark. Skönhets- och upplevelsevärdet i området är stort tack vare den skiftande naturen. 
Det befintliga naturreservatet har stor social betydelse då det ofta används som strövområde, och 
utvidgningsområdet bidrar ytterligare till detta. Delar av området kan vara svårtillgängliga då 
vattenståndet är högt. 

 
2.1.5 Vad kan påverka området negativt? 

• Igenväxning och utebliven hävd hotar fäladsmarkerna då de riskerar att förlora sina 
värden i form av öppna, hävdade naturtyper med en rik flora och fjärilsfauna. 

• En för kraftig röjning av buskar och träd påverkar arter som är beroende av dessa för 
substrat, skydd och födosök negativt.  

• En för hård eller för ensidig beteshävd påverkar floran och insekter som är beroende av 
blommande växter negativt.  

• Anordnande av upplag kan skada floristiska värden.  
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• Avverkning av skog inom eller i anslutning till områden med sumpskog kan påverka det 
lokala klimatet och hydrologin i sumpskogen negativt.  

• Invasiva arter som sprider sig inom området riskerar att konkurrera ut den naturliga 
floran och faunan och påverka dynamiken mellan arter.  

• Tillförsel av näringsämnen i form av t ex gödsling, kalkning, tillskottsutfodring eller 
kväveläckage från omgivande marker påverkar sumpskogarna såväl som fäladsmarkernas 
naturtyper och konkurrenssvaga flora negativt. 

• Användande av bekämpningsmedel skadar växtligheten.  
• Dikning hotar hydrologin och naturmiljön i områden med sumpskogar, fukthedar och 

kärr.  
• Uttag av grundvatten och vattenuttag från åar. 
• Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den 

dynglevande insektsfaunan.  
 

3 Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad 
markanvändning  

3.1 Övergripande mål 
Fäladsmarkerna ska efter restaurering bestå av öppna eller glest träd- och buskbevuxna ljung- 
och fukthedsmarker med inslag av kärr och skötas med bete och återkommande bränning. 
Kulturbetesmarken ska bevaras öppen med ett artrikt träd- och buskskikt utmed 
stengärdesgårdar, på åkerholmar, i bryn och träddungar. Områden med alsumpskog ska lämnas 
till fri utveckling. Granskogen avverkas och beskogas med för området naturligt förekommande 
trädslag. Åtgärder utförs för att underlätta och uppmuntra till allmänhetens vistelse i området.  

 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder  
Förutom de generella riktlinjerna och åtgärderna finns det områdesspecifika sådana vilka 
redovisas i kapitel 4 under respektive planeringsområde.  

• regelbunden beteshävd av fäladsmarker och kulturbetesmark, 
• regelbundet återkommande bränningar av områden med ljunghed, 
• nödvändiga röjningar och avverkningar av enbuskar, träd och sly på 

restaureringsmarkerna,  
• fri utveckling av alsumpskogar,  
• upprustning av stängsel och löpande underhåll av stängsel och stengärdesgårdar.  
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4 Specifika mål och skötselåtgärder för planeringsområdena 
Utvidgningsområdet är indelat i 6 planeringsområden som kräver olika skötselåtgärder, samt 
friluftsliv och skötsel av anläggningar. Se bilaga 2 ”Planeringsområden” samt bilaga 3 
”Anläggningar”. Ett planeringsområde kan vara uppdelat i flera delområden.  

• Planeringsområde 1 - alsumpskog 
• Planeringsområde 2 - granplantering 
• Planeringsområde 3 - kulturbetesmark 
• Planeringsområde 4 - enefälad 
• Planeringsområde 5 - enefälad restaurering 
• Planeringsområde 6 - vägområde 

 

4.1 Planeringsområde 1 - Alsumpskog 

Delområde 1: Alsumpskog  
Areal: 5 ha 

Beskrivning 

Planeringsområdet utgörs av alsumpskogar. En sådan 
gränsar direkt till det befintliga naturreservatet och 
Natura 2000-området Korup i öster. Området är 
låglänt och domineras av klibbal. Genom området 
rinner en liten bäck som kantas av träd i olika 
dimensioner. Träden är ca 60 år gamla, ofta 
bukettformiga och ståendes på socklar vilket skapar 
värdefulla naturmiljöer. Det finns gott om död ved, 
både stående och liggande. Inslag av andra trädslag 
inkluderar björk, bok, ek och gran. På marken växer 
bland annat ris av blåbär och lingon, harsyra, 
tujamossa, västlig hakmossa, björnmossor, vitmossor 
och små ormbunkar. I fältskiktet finns också noterat 
inslag av gullpudra. Området är delvis klassat som 
nyckelbiotop och kringgärdas av stenmurar.  

 
Alsumpskog finns också insprängd i 
planeringsområde 5, restaureringsmark där en bäck 
rinner fram och omges av klibbal. Det finns en del 
fallna björkar och rikligt med klen död alved. Gamla 
hägnader ur funktion vittnar om tidigare bete i 
området. 

 

Figur 5 Alsumpskog i det norra utvidgningsområdet. 

Figur 6 Alsumpskog i det södra utvidgningsområdet. 
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Bevarandemål 

Alsumpskog där naturvärdena bevaras och utvecklas genom naturlig dynamik. Skogen är en 
heterogen skog med hög och jämn fuktighet och hyser träd av varierande ålder med inslag av 
gamla träd, med socklar och flera stammar som skapar lämpliga substrat för mossor och lavar. 
Det finns en kontinuerlig tillgång på stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. 
Hydrologin är ostörd.  

Skötselåtgärder 

Skötselområdet lämnas till fri utveckling. Vid behov hålls gran undan om det finns risk att den 
tar över. 
 
Bete får förekomma i sumpskogen som är insprängd i planeringsområde 5, restaureringsmark.  

4.2 Planeringsområde 2 - Granplantering 

Delområde 1: Granplantering 
Areal: 0,3 ha 

Beskrivning 

Planeringsområde 2 utgörs av ett granbestånd i 30-
årsåldern som ligger omgivet av alsumpskog i det 
norra utvidgningsområdet.  

Bevarandemål 

Övergång till lövskog med inslag av ädellöv.  

Skötselåtgärder 

Granbeståndet avverkas varefter åtgärder för att 
gynna tillväxten av lövskog och ädellövskog 
genomförs. 

4.3 Planeringsområde 3 - Kulturbetesmark 

Delområde 1: Kulturbetesmark 
Areal: 11,9 
 

Figur 7 Granplantering invid alsumpskogen. 
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Beskrivning 

Planeringsområde 3 utgörs av betesmark på före detta 
åkermark. Öppna, betade gräsmarker ramas in av 
stengärden, trädridåer med björk, gran, ek och buskar 
som förr avgränsade små åkertegar. Enstaka träd 
finns även i betesmarkerna.  Här dominerar bitvis 
veketåg i fältskiktet tillsammans med gräs som 
hundäxing, tuvtåtel och kamäxing liksom tistlar. I den 
centrala delen av området finns en skogsdunge med 
asp och björk. Här är marken stenig bevuxen med ris, 
tuvtåtel och veketåg. Träd som har fallit skapar 
tillgång på klen och grov död ved. 

 

Bevarandemål 

Öppen, ogödslad betesmark med inslag av lövträd och buskar. Ett artrikt träd- och buskskikt 
finns utmed stengärdesgårdar, i bryn och träddungar. Dominansen av veketåg och ohävdsarter är 
bekämpad och en rik flora av hävdgynnade arter har etablerat sig.   

Skötselåtgärder 

• Punktinsatser där veketågen är utbredd genom upprepad avslagning och betning av 
veketågen.  

• Årlig  beteshävd. Beteshävden kan med fördel varieras i olika delar av området med 
avseende på tidpunkt för betessläpp och betesintensitet för att skapa en variation av 
vegetationshöjd och öka tillgången på blommande växter under sommaren för att gynna 
insekter som fjärilar och vilda bin.  

• All form av gödsling är förbjuden. Stödutfodring bör undvikas, men om sådan ändå 
behövs ska den förläggas till områden som saknar värdefull grässvål. 

• Uppslag av sly hålls efter. 
• Utmed stengärdesgårdarna gynnas hassel, vidkroniga bokar och ekar, sälg, rönn, hägg, en 

och apel. Skadligt slyuppslag i stengärdesgårdar hålls efter.  
• Delar av marken kan tas i anspråk till försök med allmogeåkrar.  

4.4 Planeringsområde 4 - Enefälad 

Delområde 1: Enefälad  
Areal: 11,9 ha 
 

Figur 8 Kulturbetesmark som ramas in av 
stengärdesgårdar och träd- och buskridåer.  
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Beskrivning 

Planeringsområdet utgörs av enefälad som nyttjas 
som betesmark och skogsbete. I torra partier har 
marken karaktär av ljunghed med inslag av andra ris 
som kråkbär, lingon och klockljung. Det finns också 
fuktigare partier med fukthed och kärr och området 
genomkorsas av små bäckar. I området finns många 
hävdgynnade arter så som blåsuga, borsttåg, 
gökblomster, Jungfru Marie nycklar, knägräs, 
slåttergubbe, stagg och svinrot. Området är omtyckt 
av fjärilar och arter som observerats inkluderar bland 
annat prydlig pärlemorfjäril, hedblåvinge, 

ljungblåvinge, sotnätfjäril och violettkantad guldvinge. I området finns flera betesfållor 
avgränsade av taggtråd och stenmurar. Skåneleden går genom området.  

Bevarandemål  

Betad, halvöppen till öppen ljunghed med inslag av fukthed och kärr. Det finns en variation i 
öppenhet inom området från halvöppet till öppet med spridda lövträd och buskar som en och 
hassel. Enarna finns i skiftande utföranden vad gäller storlek och växtsätt. Det finns en rik flora 
av hävdgynnade gräs och örter.  

Skötselåtgärder  

• Restaureringsåtgärder och återskapande av betesmark genom avverkning av träd, buskar 
och sly.  

• Träd som riskerar att skugga ut enar röjs bort, liksom enbuskar där de växer högt och tätt.  
• Uppslag av sly hålls efter löpande. 
• Marken hävdas med bete och periodvis bränning av delar med ljunghedskaraktär. 

Betesintensiteten kan med fördel varieras från år till år så länge förnaansamlingen inte 
blir skadlig.  

• All form av gödsling är förbjuden. Stödutfodring bör undvikas, men om sådan ändå 
behövs ska den förläggas till områden som saknar värdefull grässvål. 

• Upprustning och löpande underhåll av hägnader.  
• Stengärden hålls fria från igenväxningsvegetation.  
• Avverkat material ska samlas ihop och brännas eller flisas på lämpliga platser, d v s i 

områden utan värdefull grässvål.  
 

4.5 Planeringsområde 5 -  Enefälad restaurering 

Delområde 1: Restaureringsmark prioritet 1 (17,1 ha) 
Delområde 2: Restaureringsmark prioritet 2 (7,6 ha) 
 

Figur 9 Ljunghed klädd med enar.  
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Beskrivning 

Delområde 1 utgörs av fäladsmark som till stor del 
har växt igen med en, björksly eller lövskog där björk 
dominerar följt av asp och inslag tall, gran och bok. 
Enarna har på sina håll brett ut sig i stora mattor och 
där gjort området ogenomträngligt. Vid tidpunkten 
för fältbesöket hade ett granbestånd nyligen avverkats 
i områdets östra kant i anslutning till rastplatsen vid 
bensinstationen. Noteringar om artförekomster från 
2004 inkluderar blåsuga, borsttåg, gökblomster, 
hirsstarr, Jungfru Marie nycklar, knägräs, kärrsälting, 
slåttergubbe, stagg och svinrot, och området kan efter 
restaurering återfå sin karaktär av öppen ljunghed och 
fina flora av hävdgynnade arter.  

 
Delområde 2 utgörs av betesmark som på sina håll är kraftigt igenväxt med björksly och 
ungskog. Där sly inte har brett ut sig finns öppna delar där ljung med andra ris växer och 
enbuskar finns spridda.  

Bevarandemål  

Betad, halvöppen till öppen ljunghed med inslag av fukthed och kärr. Det finns en variation i 
öppenhet inom området från halvöppet till öppet med spridda lövträd och buskar som en och 
hassel. Enarna finns i skiftande utföranden vad gäller storlek och växtsätt. Det finns en rik flora 
av hävdgynnade gräs och örter.  

Figur 10 Enar star kvar efter ljusöppnare 
förhållanden i delområde 2.  

Figur 11-12 Igenväxning av björksly respektive enbuskage i restaureringsmarkerna i delområde 1.  
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Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder och återskapande av betesmark genom avverkning av träd, buskar och sly 
med början i anslutning till befintliga luckor. Planeringsområdet kan efter restaurering ingå i 
planeringsområde 4, enefälad.  

 
 

4.7 Planeringsområde 6 - Vägområde 

Delområde 1: Vägområde 
Areal: 1 ha 

Beskrivning 

Planeringsområdet utgörs av vägar och skogsmark direkt öster om dessa.  

Bevarandemål 

Vägområde 

Skötselåtgärder 

Skogen lämnas till fri utveckling. Farliga träd och grenar kan tas ned.  
 

5 Friluftsliv 
Området nås lättast med bil, cykel eller alternativt till fots.  

5.1 Tillgänglighet, parkering, informationsskyltar och gränssmarkering 

Mål 

Det ska finnas 4 informationsskyltar, se bilaga 3 

Figur 13-14 Bilder från Lya ljunghed som kan tjäna som målbilder för restaureringen.  
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Skötselåtgärder 

Förvaltaren ansvarar för uppsättning och underhåll av informationsskyltar och parkeringsplatser.  
  

5.2 Vägvisning 

Mål 

En vägvisningsskylt efter avfart från E 6. Vid avfarten mot Brödaltsvägen från 
Lannamärkesvägen ska skyltar visa mot det befintliga naturreservatets båda parkeringsplatser. 
Vägen från Båstad tätort ska ha minst en vägvisningsskylt.  

Skötselåtgärder 

Förvaltaren ansvarar för kontakten med Trafikverket.  
 

5.3 Vägar, stigar och leder 
Skåneleden går genom området, se bilaga 3.  

Mål 

Ytterligare leder bör finnas i området, se bilaga 3. 

Skötselåtgärder 

Vid behov kan nya leder eller stigar anläggas av 
förvaltaren eller med förvaltarens medgivande om det 
behövs för friluftsliv, rekreation, utbildning. Detta ska 
i så fall ske utan att områdets bevarandevärden skadas på ett betydande sätt. I blötare partier kan 
spångar behövas. Stigarna ska markeras. 

5.4 Renhållning och sanitära anordningar 
Det finns idag inga renhållnings- eller sanitära anordningar för allmänheten. Om 
naturvårdsförvaltaren bedömer att det finns behov för det kan man komplettera med detta 
framöver.  

6 Jakt och fiske 
Inga inskränkningar finns i jakträtten. Siktgator för jakt får inte röjas. Det är inte tillåtet att 
utfodra vilt. Fisket regleras inte i reservatsbeslutet. 

 

Figur 15 Skåneleden går genom området.  
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7 Utmärkning av naturreservatets gräns 
Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om 
bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid 
behov. Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.   

 

8 Tillsyn 
Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 

 

9 Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder 

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket 
utfärdar. Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med 
naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av 
skötselåtgärder.  

9.2 Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att 
skötselåtgärder måste anpassas till ny kunskap. 
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10 Kostnadsansvar och prioriteringar 
 

 Skötselåtgärd Tidpunkt Planeringsområd
e 

Kostnads- och 
åtgärdsasvarig 

Prioritet Upplysningar 

M
ar

ks
kö

ts
el

 
 

Avverkning av 
granbestånd 

Inom 5 år 2 Förvaltaren 2 Inga 
markskador 
får uppkomma 

Röjning av 
hyggen/gynna 
ädellöv och 
mindre vanliga 
lövträd 

Snarast, 
därefter vid 
behov (ca 
10 år) 

2, 5 Förvaltaren 1 Motor- 
manuellt 

Beteshävd Snarast 3-5 Brukaren 1  

Frihuggning av 
en 

Snarast 4,5 Förvaltaren 1  

Bränning av 
ljung 

Inom 5 år, 
därefter 
med 
intervall på 
ca 9 år.   

4,5 Förvaltaren  2  

Upprustning och 
underhåll av 
stängsel 

Snarast 
sedan 
löpande 

5 Översyn och 
upprustning: 
förvaltaren, 
underhåll: 
brukaren 

1  

Restaurering av 
betesmark 

Snarast 5 Förvaltaren 1  

Röjning av sly Löpande Hela området Mark med 
åtagande: 
brukaren. 
Övrig mark och 
stengärden: 
förvaltaren. 

1 Motor- 
manuellt 

Röjning av gran Löpande Hela området Förvaltaren 1 Motor- 
manuellt 

A
nl

äg
gn

in
ga

r 

Uppsättning och 
underhåll av  
informations-
skyltar 

Snarast, 
sedan 
löpande 

Enligt bilaga 3 Förvaltaren 1  

Uppsättning av 
vägvisningsskylt
ar 

Snarast  Förvaltaren / 
trafikverket 

2  
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 Skötselåtgärd Tidpunkt Planeringsområd
e 

Kostnads- och 
åtgärdsasvarig 

Prioritet Upplysningar 

Uppsättning och 
underhåll av 
gränsmarkering 

Snarast, 
sedan 
löpande 

Hela området Förvaltaren 1  

Markering och 
underhåll av 
stigar  

Snarast 
sedan 
löpande 

Enligt bilaga 3 Förvaltaren 2  

10 Rödlistade arter 
Nedan förtecknas de rödlistade arter eller i övrigt naturvårdsintressanta arter som noterats i 
utvidgningsområdet från 2000 och framåt. Rödlistade arter anges med förkortning av hotklass 
enligt ArtDatabankens rödlista från 20151. Kärlväxter, lavar, mossor och svampar är relativt väl 
eftersökta medan t.ex. insekter är mer bristfälligt undersökta. Nedanstående artförteckning 
innehåller fem rödlistade arter varav en även är Natura 2000-art, och en Natura 2000-art.  

 

 

Artgrupp Svenskt namn Vetenskapligt namn Natura 2000-art Hotkategori 

Insekter Sotnätfjäril Melitaea diamina  NT 

 
Violettkantad 
guldvinge 

Lycaena hippothoe  
NT 

     

Kärlväxter Loppstarr Carex pulicaris  VU 

 Granspira Pedicularis sylcatica  NT 

 Slåttergubbe Arnica montana Ja VU 

     

Fåglar Törnskata Lanius collurio Ja LC 

11 Källor 
 

• Artportalen 2017. 
• Jordbruksverket 2004, objektrapporter från Ängs-och betesmarksinventeringen i 

databasen TUVA. 
• Lantmäteriet, historiska kartor. 
• Länsstyrelsen i Skåne 2013, Skötselplan för naturreservatet Korup med Älemossen och 

Lya ljunghed. 
• Länsstyrelsen i Skåne 2005, Bevarandeplan för Natura 2000-området Korup

1 Hotkategorier enligt fastställd svensk rödlista av ArtDatabanken från 2015. Hotkategorierna är: NT= nära hotad, 
VU=sårbar, EN=starkt hotad, CR=akut hotad, RE=försvunnen och DD=kunskapsbrist, LC=livskraftig.  
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Skötselplan för utvdidgning av naturreservatet Lya 
ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 

 

Skötselplanen är ett vägledande dokument som ligger till grund för hur syftet med naturreservatet ska 

uppnås. Syftet med naturreservatet är bland annat att skydda och vårda ett mångskiftande natur- och 

kulturlandskap på Hallandsåsens höjdplatå och att långsiktigt bevara, utveckla och återskapa 

förutsättningarna för ett hävdbetingat växt- och djurliv. Syftet är också att tillgodose allmänhetens 

behov av rekreation genom att bevara och tillgängliggöra ett värdefullt naturområde.  

 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunstyrelsen  2017-12-01 
Dnr: 001317/2017-800
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010 - 224 10 00 vx  6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010 - 224 10 00 vx  5050-3739   

 

 

Konsekvensutredning enligt 4 § förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning, avseende förslag till 
ordningsföreskrifter för naturreservatet Lya 
ljunghed med omgivningar i Båstads kommun 
 
BAKGRUND
Länsstyrelsen avser att besluta om att utvidga naturreservatet Lya ljunghed med 
omgivningar i Båstads kommun. Enligt 4 § förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning ska Länsstyrelsen göra en 
konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna för naturreservatet. 
Länsstyrelsen har gjort en sådan konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna 
som har karaktären av normföreskrifter, dvs. de föreskrifter som riktar sig till 
allmänheten. 

KONSEKVENSUTREDNING

Syftet med föreskrifterna
Föreskrifterna reglerar rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt i 
reservatet. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturen 
inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Genom 
reservatsbeslutet begränsas möjligheten att medföra hund eller annat sällskapsdjur 
som inte hålls i fysiskt koppel. 

Effekter
Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara ringa. De föreslagna 
ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheten att utnyttja området, i enlighet 
med vad som annars gäller enligt allemansrätten, påtagligt försvåras. 

Kostnader 
De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader 
av betydelse för vare sig allmänheten, markägare, nyttjanderättsinnehavare eller 

Kommunstyrelsen  2017-12-01 
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kommunen. Kostnaden för skyltning och anläggningar för friluftslivet  finansieras 
av Länsstyrelsen genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt.
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KS au § 5  Dnr KS 000052/2018 - 300 

Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 
 
Beskrivning av ärendet I samband med att Trafikverket arbetade med att genomföra projekt 

Hallandsås träffade Båstads kommun och Trafikverket överenskommelse om 
vissa markfrågor. Parterna undertecknade år 2009 en avsiktsförklaring om att 
all mark som innehas av Trafikverket i anslutning till järnvägstunnelns 
mynningar och som efter tunnelns färdigställande inte behövs för 
järnvägsdriften skall överlåtas till kommunen för en köpeskilling om 10 
kr/kvadratmetern plus index. Båstads kommun och Trafikverket träffade i 
mars månad 2016 en överenskommelse om att fullfölja nyssnämnda 
överenskommelse varigenom kommunen förvärvade överenskomna 
fastigheter med undantag av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2. 

 Orsaken till att överlåtelse av del av fastigheten Hemmeslöv 6:2 undantogs var 
att miljötekniska frågor om markens beskaffenhet inte var utredda i tillräcklig 
omfattning. Markområdet har nyttjats till uppläggning av massor från tunneln 
under byggarbetets gång. 

  
 Trafikverket har sedermera närmare låtit analysera marken inom fastigheten 

och underställt resultaten kommunens miljöprövning. Kommunens 
myndighetsnämnd har i augusti 2017 behandlat redovisningen och prövat och 
bedömt den till mindre känslig markanvändning. Vidare beslutade nämnden att 
det inte föreligger något ytterligare krav på åtgärder gentemot Trafikverket. 

  
 Det nu föreliggande överlåtelseavtalet, dokumentmärkt TRV 2014/7622, för 

del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 är upprättat på samma grunder som 
överlåtelseavtalet mellan parterna tecknade år 2016. Överlåtelseområdet 
omfattar ca 85 000 kvadratmeter. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Per Selldén, daterad 2018-01-15 
 Bilaga 1 - Avtal om överlåtelse av del av Båstad Hemmeslöv 6:2, TRV 2017/622 
 Bilaga 2 - karta utvisande förvärvsområdet.  
 
Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en 
 köpesumma om totalt 940 332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av 

bilagt överlåtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 
 
 2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för 
 fastighetsreglering, 1 000 000 kronor finansieras med tillgängliga medel för 
 fastighetsförvärv i 2018 års budget 
 
Föredragande T.f. exploateringsingenjör Per Selldén föredrar ärendet. 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en 
köpesumma om totalt 940 332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av 
bilagt överlåtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 
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2. Köpeskillingen för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för 
fastighetsreglering, 1 000 000 kronor finansieras med tillgängliga medel för 
fastighetsförvärv i 2018 års budget. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-01-15 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Per Selldén 

Dnr: KS000052/2018-300 

 
 

Förvärv av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Båstads kommun förvärvar del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2 för en köpe-
summa  om totalt 940.332 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av bilagt över-
låtelseavtal, dokumentmärkt TRV 2014/7622 

2. Köpeskillingen  för dels förvärvet samt för dels bedömd kostnad för fastighetsreglering, 
1.000.000 kronor finansieras med tillgängliga medel för fastighetsförvärv i 2018 års 
budget. 

 
 

Bakgrund 
I samband med att Trafikverket arbetade med att genomföra projekt Hallandsås träffade Bå-
stads kommun och Trafikverket överenskommelse om vissa markfrågor. Parterna underteck-
nade år 2009 en avsiktsförklaring om att all mark som innehas av Trafikverket i anslutning till 
järnvägstunnelns mynningar och som efter tunnelns färdigställande inte behövs för järnvägs-
driften skall överlåtas till kommunen för en köpeskilling om 10 kr/kvadratmetern plus index. 
Båstads kommun och Trafikverket träffade i mars månad 2016 en överenskommelse om att 
fullfölja nyssnämnda överenskommelse varigenom kommunen förvärvade överenskomna fas-
tigheter med undantag av del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 6:2. 
Orsaken till att överlåtelse av del av fastigheten Hemmeslöv 6:2  undantogs var att miljötek-
niska frågor om markens beskaffenhet inte var utredda i tillräcklig omfattning. Markområdet 
har nyttjats till uppläggning av massor från tunneln under byggarbetets gång. 
Trafikverket har sedermera närmare låtit analysera marken inom fastigheten och underställt 
resultaten kommunens miljöprövning. Kommunens myndighetsnämnd har i augusti 2017 be-
handlat redovisningen  och  prövat och bedömt den till mindre känslig markanvändning. Vi-
dare beslutade nämnden  att det inte föreligger något ytterligare krav på åtgärder gentemot 
Trafikverket. 
Det nu föreliggande överlåtelseavtalet, dokumentmärkt TRV 2014/7622,  för del av fastigheten 
Båstad Hemmeslöv 6:2 är upprättat på samma grunder som överlåtelseavtalet mellan parterna 
tecknade år 2016. Överlåtelseområdet omfattar ca 85.000 kvadratmeter. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom förvärvet får kommunen rådighet över ett större markområde inom Båstad Stad som 
ger möjlighet till att tillgodose markbehov för flera samhällsverksamheter . Infrastrukturen  
kring området är utbyggd. 
 
 
Verksamhet 
Området är lämpligt att användas för flera ändamål och inte minst genom dess 
trafikorienterade läge för verksamheter som riktar sig mot staden och kommunen i sin 
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helhet.Kommunen  får i ett program närmare prioritera vilka verksamheter som lämpligast bör 
inrymmas i området och därefter upprätta detaljplan/detaljplaner för området. 
 

Ekonomi 
Medel för förvärvet, markförvärv, finns tillgängliga i budget för innevarade år. 
 
 
Miljökonsekvensanalys 
Markens beskaffenhet har varit föremål för analys och myndighetsprövning. I 
detaljplanearbetet får närmare prövas miljökonsekvenser utöver markens beskaffenhet. 
 
 
Båstad 2018-01-15 
 
 
……………………………………………………. 
Per Selldén, exploateringsingenjör 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Trafikverket, Borlänge 
Samhällsbyggnadschefen 
Teknik- och servicechefen 
Ekonomichefen 
Exploateringsingenjören 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om överlåtelse av del av Båstad Hemmeslöv 6:2, TRV 2014/7622 
Karta utvisande förvärvsområdets läge. 
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Ärendenr:TRV 2014/7622 

1. Parter 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV DEL AV 
BÅSTAD HEMMESLÖV 6:2 

Sid 1 (4) 

Staten gm. Trafikverket (202100-6297) 
781 89 Borlänge 

Båstads kommun (212000-0944) 
268 80 Båstad 

Ägare till Hemmeslöv 6:2 Ägare till Hemmeslöv 5:9 

Nedan kallat Trafikverket Nedan kallad Kommunen 

2. Bakgru nd 
Parterna har år 2009 gjort en avsiktsförklaring att all mark som innehas av Trafikverket i anslutning 
till mynningarna i norr och söder för järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen, och som efter 
tunnlarnas färdigställande inte behövs för järnvägsdriften, ska överlåtas till Båstads kommun till en 
kostnad av 10 kr/m2 justerat med förändringar i konsumensprisindex med januari 2005 som 
basmånad. Förestående avtal omfattar del av Hemmeslöv 6:2. Övrig berörd mark har redan enligt 
redan träffade avtal överlåtits till Kommunen. 

I detta avtal aktuell del av fastigheten Hemmeslöv 6:2 är belägen väster om Inre Kustvägen. 
Området har varit föremål för överväganden rörande återställningsåtgärder. Enligt Båstads 
kommuns beslut 2017-08-31, dnr 2015-001451, förklarar tillståndsmyndigheten genom 
Miljöavdelningen att det inte föreligger något krav på ytterligare åtgärder. Enligt 
tillståndsmyndighetens bedömning erfordras inte ytterligare undersökningar eller utökade 
avhjälpandeåtgärder. 

3. Försäljningsobjekt 
Försäljningsobjektet utgörs av det område av fastigheten Hemmeslöv 6:2 i Båstads kommun som på 
karta i bilaga 1 markerats med litt A. I det följande benämns området för Fastigheten. 

4. Överlåtelseförklaring, köpesumma och betalning 
Trafikverket överlåter Fastigheten för en överenskommen köpesumma om totalt 
niohundrafyrtiotusentrehundratrettiotvå (940.332) kronor. 

Fastigheten övergår i Kommunens ägo först vid tillträdet. 

Köpesumman ska betalas senast på tillträdesdagen. Betalning ska ske genom att Trafikverket 
utfärdar faktura som tillställs Kommunen. 

När köpesumman är till fullo betald kvitterar Trafikverket betalningen. 

5. Tillträde 
Kommunen ska tillträda Fastigheten 2 018-03- 01. 

6. Fastighetens skick 
Fastigheten överlåtes i befintligt skick, med undantag för vad som nedan i denna punkt anges. 
Förorenade områden beskrivs under särskild rubrik nedan. 

Innan Kommunen tillträder Fastigheten ska Trafikverket ha genomfört följande åtgärder: 
• städat Fastigheten från skräp och byggavfall samt avlägsnat mindre deponier av asfalt och 

massor i östra delen av Fastigheten 
• avlägsnat asfaltsyta, som tidigare nyttjats som upplagsområde, och ett elskåp i anslutning till 

därtill 
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Ärendenr:TRV 2014/7622 Sid 2(4) 

• planat ut ett större upplag av massor i östra delen av Fastigheten i riktning västerut. I 
samband därmed ska staket och grindar från Hallandsvägen i söder och Stensån i norr tas 
bort. 

Åtgärderna i fråga finns även illustrerade på karta i bilaga 2. 

7. Föroreningar 
Trafikverket är ansvarig för utredningar och efterbehandlingsåtgärder för eventuella föroreningar 
inom Fastigheterna som uppkommit före tillträdestidpunkten och utifrån Fastighetens 
användningssätt. 

Kommunen är medveten om hur Trafikverket har nyttjat Fastigheten och hur den tidigare har 
använts, samt de begränsningar i Fastighetens användande som detta kan medföra. Vidare har 
Kommunen genomfört egna undersökningar och bedömningar för att värdera Fastighetens status 
vad gäller föroreningar. 

Användningssätt och begränsningar är beskrivna i avsnittet Användningssätt nedan. 

Kommunen ska hålla Trafikverket skadeslöst för föroreningar som har uppkommit efter 
tillträdestidpunkten samt för ändrad eller utökad användning av Fastigheten som innebär känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets klassificering, vilket inkluderar senare ägares bidrag till 
föroreningar vid framtida försäljningar. 

Köpeskillingen har bestämts med hänsyn till de förhållanden som angetts ovan. 

8. Inteckningar 
Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. 

9. Kostnader och intäkter för Fastigheten 
Trafikverket svarar för alla kostnader, skatter och avgifter som belöper på Fastigheten till tidpunkten 
för tillträde enligt ovan. Kommunen svarar för kostnader, skatter och avgifter som belöper på 
Fastigheten från och med nämnda tillträdestidpunkt. Motsvarande fördelning gäller för intäkter från 
Fastigheten. 

10. Kostnad för lagfart mm 
Kommunen ansöker i förekommande fall om lagfart och svarar för kostnaderna för denna. Om 
Kommunen underlåter att söka lagfart kommer Trafikverket att ansöka om lagfart på Kommunens 
bekostnad samt därutöver ta ut en avgift om 3.000 kr för Trafikverkets hantering av detta. 

11. Användningssätt 
Fastigheten är i dess nuvarande skick avsedd för mindre känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverkets klassificering. 

Pga. av närheten till järnvägen kan delar av Fastigheten vara olämpliga att användas för 
bostadsändamål, skol- eller vårdverksamhet eller annan verksamhet som kan innebära konflikt 
mellan järnvägen och användningen av Fastigheten. Trafikverket kommer att vid prövning av 
ändring av användningssätt vid ny/ändrad detaljplan eller vid bygglovprövning avstyrka användning 
som inte är förenlig med järnvägsverksamheten och hävda riksintresset för järnvägen. 

12. Ledningsrätt 
I Fastigheten ska ledningsrätt upplåtas till förmån för Trafikverket avseende rätt att anlägga, 
underhålla och förnya vatten- och avloppsledningar inom ett fem meter brett område med 
ledningarna i mitten, i huvudsaklig överensstämmelse enligt med litt. å markerat område på karta i 
bilaga L 
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Särskilt förordnande om frigörande av fastighetstillbehör ska göras för ovan nämnda ledning, så att 
den inte längre kommer att höra fastighetstillbehör. Förordnandet ska således innebära att 
äganderätten för ledningarna kommer att höra till innehavaren av ovan nämnda ledningsrätt, 
Trafikverket. 

Ingen ersättning ska betalas för upplåtelsen av ledningsrätt, eftersom den är förutsatt i överlåtelsen 
av Fastigheten. 

13. Belastningar 
Kommunen har informerat sig om lantmäteriservitut och inskrivna rättigheter som belastar 
Fastigheten. 

14. Lantmäteriåtgärder 
För fullföljd av överlåtelsen av Fastigheten ska detta avtal i första hand läggas till grund för beslut 
om fastighetsreglering, som innebär att Fastigheten ska överföras till Kommunens fastighet 
Hemmeslöv 5:9 

Parterna ansöker gemensamt om fastighetsbildning. Trafikverket ger in ansökan till 
Lantmäterimyndigheten. Kostnaderna för fastighetsbildningen ska betalas av Kommunen. 

Smärre gränsjusteringar som förrättningslantmätaren anser lämpliga godkänns dock av parterna, 
utan justering av ersättningen. 

15. Övrigt 
Av detta köpeavtal är tre exemplar upprättade varav parterna tar varsitt och ett överlämnas till 
Lantmäterimyndigheten. 

Tillfart till sedimentationsdamm för vatten från järnvägstunnlarna, enligt karta i bilaga 1, för 
Trafikverkets tillsyn, underhåll och reparation av dammen kommer ske från Inre Kustvägen och via 
angränsande ge-väg. För det fall Kommunen vid detaljplaneläggning av Fastigheten finner det 
lämpligt att ändra tillfarten till sedimentationsdammen så förbinder sig Kommunen att tillse att ny 
tillfart till sedimentationsdammen säkerställs från allmänt tillgängliga förbindelseleder inom 
planområdet. 

Göteborg 20_- Båstad 20 __ _ 

För Trafikverket För Båstads kommun 

Erik Lööv Bo Wendt 

Barbro Ovren Kristina Geiger 
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Bilagor 
1. Karta, berörd del av Hemmeslöv 6:2 
2. Karta, Fastighetens skick 
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Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 16  Dnr KS 000505/2017 - 200 

Svar på motion - Exponering av kommunens verksamhetsmark 
 
Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit in med 

en motion 2017-05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Lisa Rönnberg, daterad 2018-01-18 
 Motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare, 2017-05-04 
 
Förvaltningens förslag 1. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till  
 kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 

arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja 
hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för ändamålet.  

 2. Motionen anses därmed vara besvarad. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): bifall till förvaltningens förslag.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat 
arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med 
motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja 
hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för ändamålet.  
2. Motionen anses därmed vara besvarad. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

171123\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2017-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Per Selldén / Lisa Rönnberg 

Dnr: KS 000505/2017-200 
 
 

Svar på Socialdemokraternas, Centerns, Liberalernas och Miljöpartiets mot-
ion om exponering av kommunens verksamhetsmark. 
 
 
Förslag till beslut 
 

1. Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till  
Kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare 
med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag mark-
nadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som 
kan bedömas vara lämpliga för ändamålet.  

2. 2. Motionen anses därmed vara besvarad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit in med en motion 2017-
05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark. 
 
 

Bakgrund 
I motionen framhålls att en viktig roll för kommunen är att tillhandahålla verksamhetsmark. 
Det finns anledning att notera att kommunens tillgång på verksamhetsmark som är detaljpla-
nelagd för ändamålet och där infrastrukturen är utbyggd är starkt begränsad. Kommunens 
innehav av råmark som är lämplig att omvandla till verksamhetsmark är också begränsad. Pro-
cessen att förvärva mark, detaljplanelägga den och förse marken med infrastruktur tar ofta 
mycket lång tid. Verksamhetsmark efterfrågas främst i tätorterna Båstad, Förslöv och Östra 
Karup. Alla tre orterna har kvaliteter med åtskilliga värden, riksintressen, som konkurrerar om 
marken och som innebär svårigheter att få fram laga kraftvunna planer. 
 
 

Aktuellt 
Även om efterfrågan och konsumtionen av verksamhetsmark i kommunen är relativt låg finns 
det all anledning för kommunen att arbeta för att tillgodose den efterfrågan som finns och sti-
mulera till ökad efterfrågan. Arbete med hela processen, från råmark till byggklar verksam-
hetsmark, pågår inom förvaltningen för mark som är möjlig och lämplig för olika verksamhet-
ers behov. Det är ett omfattande arbete som kräver resurser att få fram. 
 
Att marknadsföra den verksamhetsmark kommunen innehar kan, som framhålls i motionen, 
ske på flera sätt. I de allra flesta situationer förutsätter en överlåtelse av kommunal verksam-
hetsmark åtskilliga överläggningar mellan kommunen och köparen om de detaljerade förut-
sättningarna för att nyttja marken och överlåtelsevillkor. Det är därför mest angeläget att 
kommunens mark kan marknadsföras så att en köpare blir intresserad och nyfiken på att träffa 
kommunen och då föra en dialog där kommunens företrädare kan få utveckla markens attrak-
tivitet och möjlighet för köparen att nyttja den.  
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Förvaltningens förslag är att föreslaget i motionen föranleder ett uppdrag till Kommunstyrel-
sen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare med att tillskapa mer 
verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksam-
hetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för än-
damålet. Motionen anses därmed vara besvarad. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
För Båstads kommun är det av väsentlig vikt att kunna erbjuda och tillhandahålla verksam-
hetsmark för nya och befintliga företag. Att kunna attrahera nya företagsetableringar förutsät-
ter att kommunen har tillgång på lämplig mark. Även befintliga företag har behov av nya om-
råden och lokaler när de expanderar eller behöver omlokalisera. Kan inte kommunen erbjuda 
attraktiva etableringsmöjligheter riskerar vi därmed att tappa etableringar och/eller att före-
tag flyttar från kommunen. 
 

Verksamhet 
Arbete med hela processen, från råmark till byggklar verksamhetsmark, pågår inom förvalt-
ningen för mark som är möjlig och lämplig för olika verksamheters behov. Det är ett omfat-
tande arbete som kräver resurser att få fram och idag är dessa resurser begränsade. 
 

Ekonomi 
Utveckling av byggklar mark för verksamheter är i många fall en kostand som kommunen får 
bära fram till dess att marken realiseras, avyttras och säljs. Behov finns av att avsätta medel i 
kommunens budget för att kunna arbeta med strategiska markköp och därefter förädling och 
förmedling av densamma. 
 
Båstad 2018-01-18 
 
 
Per Selldén   Lisa Rönnberg, Samhällsbyggnad 
 
Exploateringsingenjör   Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad och Teknik och Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare, 2017-05-04 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och servicechef Jan Bernhardsson, samt Planchef Olof Séllden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 11  Dnr KS 001024/2017 - 200 

Motion - Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med 
egna lokaler och arenor  

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA-

kostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. 
Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa 
branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Andreas Jansson, daterad 2018-01-16 
 Föreningar Båstad - jämförelse mellan 2014 vs. 2017 
 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Förvaltningens förslag 1. Motionen bifalls. 
 2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för 

att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet. 

 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden  Gösta Gebauer (C ): Stryk ordet bidrag i punkt 2. 
   
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Gösta Gebauers yrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen bifalls. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 
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Datum: 2018-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 001024/2017-200 

 
 

Motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna 
lokaler och arenor 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Motionen bifalls 
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 

kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VA-kostnader för 
föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA-
taxans struktur har ändrats för att följa branschorganisationen Svenskts Vattens 
rekommendationer. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell 
för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 
 
 

Aktuellt 
Förändringen av VA-taxan till Svenskt Vattens rekommenderade struktur i Båstads kommun 
(från 2016-01-01, samma struktur som i övriga NSVA-kommuner) påverkar kostnaderna för 
föreningarna mer än vad införande av vattenmätare gjort. Beroende på typ av fastighet och 
fastighetens förutsättningar så har dock taxeförändringen även medfört att vissa föreningar 
fått sänkta VA-avgifter. Införande av vattenmätare är inte gjort på alla föreningars 
anläggningar. Vissa anläggningar är för enkla (exempelvis kiosker) för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart att sätta en vattenmätare. I andra fall har inte föreningen åtgärdat sin 
VA-anläggning för möjlighet att sätta vattenmätare. Några föreningar har fått kraftigt höjda 
avgifter, som beror på exempelvis fastighetsytan, andra har fått sänkta avgifter. Den rörliga 
avgiften varierar beroende på vattenanvändning. Med hjälp av vattenmätaren har vattenläckor 
upptäckts i vissa fastigheter, som har lagats och därmed sänkt kostnaderna. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Ett utökat bidrag till föreningarna i syfte att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna 
kräver en utökad driftsbudget för Teknik och Service. Att endast justera befintligt stöd/budget 
för föreningsbidrag medför att budeterade medel för en eller flera typer av bidrag (exempelvis 
aktivitetsstöd eller verksamhetsbidrag) kommer att behöva minskas för att täcka bidrag för 
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VA-kostnader. I det föreslagna uppdraget till förvaltningen föreslås att  de ekonomiska 
konsekvenserna preciseras närmare. 
 
 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor 
Sammanställning över avgift för föreningar 2014-2017 
 
Samråd har skett med: 
Mark- och fritidschefen 
NSVA 
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Kommentar
PartstatusFöreningsnamn Vattenmätare Rörlig Fast Total Rörlig Fast Total Rörlig Fast Total Rörlig Fast Total 2017/2014 Fast
Aktiv Stiftelsen Bjärupsgården Nej 0 10 388 10 388 0 10 388 10 388 0 15 611 15 611 0 15 815 15 815 52%
Aktiv Båstads Gif 2014-09-08 2 561 5 353 7 914 7 494 4 210 11 704 1 522 29 814 31 336 5 075 29 884 34 959 458%
Aktiv Torekovs Gamla Skola Nej 14 603 14 603 14 603 14 603 13 727 13 727 13 727 13 727 -6%
Aktiv Bjäre Scoutkår Nej 0 5 250 5 250 0 5 250 5 250 0 4 468 4 468 0 4 468 4 468 -15%
Aktiv Förslövs Bygdegårdsför 2014-09-01 899 15 381 16 280 28 394 4 210 32 604 13 859 14 461 28 320 20 930 14 461 35 391 -6%
Aktiv Förslövs If 2014-09-08 2 561 7 009 9 570 13 870 4 210 18 080 9 275 31 121 40 396 19 722 31 121 50 843 344%
Aktiv Förslövs Tennisklubb 2014-08-26 1 035 7 318 8 353 3 242 4 157 7 399 876 9 948 10 824 5 890 10 923 16 813 49%
Aktiv Föräldrakoperativet 2014-08-25 1 444 5 019 6 463 4 387 4 210 8 597 1 837 3 388 5 225 2 292 3 688 5 980 -27%
Aktiv Grevie Bygdegård 2015-04-08 0 5 459 5 459 5 995 4 591 10 586 88 905 17 146 106 051 19 057 17 146 36 203 214% Vattenläcka under 2015-2016 åtgärdad, reducerad enligt gällande riktlinjer.

Aktiv PRO Båstad Nej 0 4 417 4 417 0 4 417 4 417 0 4 883 4 883 0 4 468 4 468 1%
Aktiv Torekovs Ik Nej 0 5 459 5 459 0 5 459 5 459 0 4 468 4 468 0 4 468 4 468 -18% Underkänd anläggning, ej åtgärdad av kund. 

Aktiv Torekovs Båt- Och Segelklubb Nej 0 4 418 4 418 0 4 418 4 418 0 4 483 4 483 0 4 483 4 483 1%
Aktiv V Karups Idrottsför 2015-08-11 0 5 253 5 253 1 608 4 844 6 452 2 625 11 113 13 738 8 715 11 113 19 828 112%
Aktiv Östra Karups Bygdegård Nej 0 4 832 4 832 0 4 832 4 832 0 4 468 4 468 0 4 468 4 468 -8%
Aktiv Föreningen Torekovs Tennisbanor Nej 0 0 0 0 0 0 0 2 117 2 117 0 2 117 2 117 0% Avser endast dagvatten gata

Aktiv Hovs Gymn-o Idrottsförening Nej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 740 4 340 10 080 0% Underkänd anläggning, ej åtgärdad av kund. Schablon 200 kbm sedan 2016-01-01

2014 2015 2016 2017
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 10  Dnr KS 000032/2018 - 500 

VA-taxa 2018 
 
Beskrivning av ärendet NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är 

samma för alla NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av projektingenjör Andreas Jansson, daterad, 2018-01-18 
 Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-01-10 
 Förslag på ny VA-taxa taxebilaga 1 
 VA-taxebilaga 1, jämförelse mellan nuvarande taxa och ny föreslagen taxa ut. 
 
Förvaltningens förslag Fr.o.m. 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt 

förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser. 
 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L) med bifall från samtliga ledamöter: Då taxan inte kan 

beslutas retroaktivt ändra datum för taxa till 2018-04-01.     
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla detsamma.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Fr.o.m. 2018-04-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt 
förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser.  
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-01-18 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS000032/2018-500 

 
 

VA-taxa 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Fr.o.m. 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna 
i Entreprenadindex och gällande bestämmelser.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är samma för alla 
NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär en höjning av avgifterna med i 
snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa. 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14, § 240, att antaga Taxa för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning. I Taxan § 10 har följande lydelse: ”Avgifter enligt taxebilaga 1 
är baserade på indextalet för maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). 
När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen.”  Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. Indextalet är 
nu 111,3 vilket innebär en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % i förhållande till 2017. 
 
 
 
Andreas Jansson, Teknik och Service 
Projektingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, daterad 2018-01-10 
Förslag på ny VA-taxa taxebilaga 1 
VA-taxebilaga 1, jämförelse mellan nuvarande taxa och ny föreslagen taxa 
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Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Box 2022, 250 02 Helsingborg, Besöksadress: Rönnowsgatan 10, Tel 010-490 97 00. Org nr: 556765-3786, www.nsva.se 

    
   Andreas Jansson  
   Båstad kommun   
    

Datum 
2018-01-10 
 
Handläggare 
Sofie Svedström 
E-post 
sofie.svedstrom@nsva.se 

Justeringar av Båstad kommuns VA-taxa fr.o.m. 2018-01-01

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14, § 240, att antaga Taxa för kommunens all-
männa vatten- och avloppsanläggning. 

I Taxan § 10 har följande lydelse: ”Avgifter enligt taxebilaga 1 är baserade på indextalet för 
maj 2014 (105,8) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011=100). När detta index ändras har 
huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.”  
Denna paragraf avser avgifterna i anläggningstaxan. Indextalet är nu 111,3 vilket innebär 
en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % i förhållande till 2017. 

NSVA föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att from 2018-01-01 reglera avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna i Ent-
reprenadindex och gällande bestämmelser. 

Sofie Svedström 
Gruppchef Utredning  

Kommunstyrelsen  2018-01-19 
Dnr: 000032/2018-500
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BÅSTADS KOMMUN 1 (1)
VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2018-XX-XX

Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375
b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 40,50 50,63
d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 29 700 37 125

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 40,50 50,63

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156
     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 62,30 77,88

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd
a)  avgift per servisledning 36 300 45 375

b)  avgift per förbindelsepunkt 25 400 31 750
c)  avgift per m2 tomtyta 43,60 54,50

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 525 13 156

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 
självkostnadspris.

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker  
motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 183



BÅSTADS KOMMUN 1 (1)
VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2018-XX-XX

Bilaga till av kommunfullmäktige 2018-XX-XX § X antagen taxa för Båstads kommun
allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 39,20 40,44 40,50 50,63

d) avgift per boendeenhet/lägenhet 28 800 29 708 29 700 37 125

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 39,20 40,44 40,50 50,63

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 60,30 62,20 62,30 77,88

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Fg år Ej avrund. Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd
a) avgift per servisledning 35 200 36 309 36 300 45 375

b) avgift per förbindelsepunkt 24 600 25 375 25 400 31 750
c) avgift per m2 tomtyta 42,20 43,53 43,60 54,50

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 10 200 10 521 10 525 13 156

att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 
självkostnadspris.

Mervärdesskatt
Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker  
motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden. 184
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KS au § 8  Dnr KS 001059/2017 - 350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor 
i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 

viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga 
parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2018-

01-15. 
 Bilaga 1. Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar.  
 
Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, 

numrerade 1, 2, 3, 4 och 5 i ärendet, bifalls.(se tjänsteskrivelsen) 
 
Föredragande Mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall från Thomas Andersson (L):  
 1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 – 20:00 med 1 

timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt.  
 2. Parkringsytan vi Badhusparken som är reglerad 1 juni till 31 augusti med 

max 4 tim parkering ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 

 3. Centrumparkering vid biblioteket/Agardh regleras mellan 08:00 – 20:00 med 
max 2 tim avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 

 4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 
 5. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 timmar och avgift 

10:00 – 06:00, 1 juni – 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim. Gäller både vid 
hamnen och inre hamnplan.  

 
 Thomas Andersson (L): tilläggsyrkande 1: Förvaltningen får i uppdrag att ta 

fram förslag till hur parkeringsytan vid Båstads station kan utvidgas för fler p-
platser för personbilar. 

 
 Thomas Andersson (L): tilläggsyrkande 2: Förvaltningen får i uppdrag att ta 

fram förslag hur elev- och personalparkering för de verksamma i 
torganslutande lokaler kan hanteras. 

    
 
Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att arbetsutskottet 

beslutat bifalla detsamma. 
 
Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons båda tilläggsyrkanden 

och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla dessa.      
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Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 – 20:00 med 1 
timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt.  

2. Parkringsytan vi Badhusparken som är reglerad 1 juni till 31 augusti med 
max 4 tim parkering ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim. Övrig tid 
avgiftsfri parkering. 

3. Centrumparkering vid biblioteket/Agardh regleras mellan 08:00 – 20:00 
med max 2 tim avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen. 

4. Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad. 
5. Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 timmar och avgift 

10:00 – 06:00, 1 juni – 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim. Gäller 
både vid hamnen och inre hamnplan.  

  
6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till hur parkeringsytan vid 

Båstads station kan utvidgas för fler p-platser för personbilar 
7. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag hur elev- och 

personalparkering för de verksamma i torganslutande lokaler kan 
hanteras. 
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Datum: 2018-01-15. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Sven-Inge Granlund 

Dnr: KS 001059/2017 – 350 
 
 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4 
och 5 i ärendet, bifalls. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i viss mån styra 
trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta områden med begränsade ytor är 
det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även 
användandet av alternativa färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda 
cykel framför användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt förekommande 
och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga parkeringsytor, vilket även är den 
trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar om.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2009-11-05, (dnr 1092/09-353) nivå för parkeringsavgifter och 
tidsvillkor för parkeringar i Båstads kommun. 2010-06-16 antog Kommunfullmäktige (dnr 
178/10-353) en mindre revidering, endast avseende maxtaxa för Malenbadets parkering som 
höjdes från 40 kr till 50 kr. Parkeringsavgifterna och tidsvillkoren från 2009-2010 är aktuella 
än idag. Gemensamt för alla avgiftsbelagda parkeringsytor i Båstads kommun är att de endast 
är belagda med avgift 1 juni till och med 31 augusti. 
Förvaltningen har, dels genom upplysningar från allmänhet och några näringsidkare, samt 
genom egna iakttagelser identifierat vissa parkeringsytor som har hög beläggning och låg ro-
tation. Detta medför att tillgängligheteten till parkeringsytan är låg. För dessa identifierade 
ytor bedömer förvaltningen att en tydligare trafikreglering genom en höjning av befintliga par-
keringsavgifter samt att belägga, idag avgiftsfria parkeringsytor, med en avgift kan få positiva 
effekter på trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. De identifierade parkeringsytorna är 
Båstad torg (1), den asfalterade parkeringen vid Badhusparken/hamnen (2), centrumparke-
ringen vid biblioteket/agardh (3), Båstads järnvägsstation (4) och Torekovs hamn (5). 
 

Aktuellt 
1. Parkeringsytan vid Båstad torg, som idag är reglerad med 4 timmars fri parkering och 

p-skiva mellan 08.00 – 20.00 samt 1 timmes parkering direkt framför torgkiosken före-
slås få en ändrad reglering. Syftet med att reglera ytan är att styra trafiken till Prästli-
dens parkering för långtidsparkering och därmed få en ökad rotation på fordon och 
ökad tillgänglighet för åtkomst till verksamheter kring torget och längs Köpmansgatan. 
Förslagsvis regleras ytan framför turistbyrån mellan 08.00 – 20.00 med 1  timmes av-
giftsfri parkering (och p-skiva) året runt. Ytan framför torgkiosken regleras mellan 
08.00 – 20.00 till max 2 timmars avgiftsbelagd parkering á 15 kr per timme under tiden 
1 juni till 31 aug. Övrig tid på året avgiftsfritt men med samma tidsreglering och P-
skiva.  
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2. Parkeringsytan vid Badhusparken är i dag reglerad 1 juni till den 31 aug med max 4 
timmars parkering á 15 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00. En del av parkeringen 
(öster om bommen) är upplåten genom avtal till Hotell skansens verksamhet. Denna 
del är inte reglerad med tid eller avgifter. Eftersom det pågår ett arbete att ta fram en 
ny detaljplan för hamnområdet, parkeringsytan inkluderad, samt att arrendeavtalet 
med ”hamnen” löper ut april 2019 föreslås den östra delen om bommen lämnas utanför 
detta ärende för att hanteras i samband med ovanstående. Stora delar av året har as-
faltparkeringen hög beläggning med låg tillgänglighet. Ett rimligt antagande är att par-
keringsytan till stora delar försörjer hotellets verksamhet som konferensparkering och 
personalparkering tiden utanför 1 juni till 31 aug. Önskemål om bättre tillgänglighet 
har framförts till förvaltningen från andra aktörer i området.  Förslagsvis höjs dagens 
timtaxa från 15 kr till 20 kr med avgift 10.00-06.00 året runt.  

 
3. Centrumparkeringen vid biblioteket/agardh är idag uppdelad i två parkeringar. Den 

norra delen är reglerad året runt med 3 timmars avgiftsfri parkering med p-skiva mel-
lan 08.00-20.00. Den södra delen (vid återvinningsstationen) är oreglerad, vilket inne-
bär 24 timmars avgiftsfri parkering, året runt. Det har framförts starka synpunkter från 
verksamhetsutövare runt Lyckan torget att det ofta råder brist på tillgängliga parke-
ringsplatser. Detta beror sannolikt till stor del på att den södra delen av parkeringen 
utgör personal- och elevparkering till verksamheter runt centrum. För att uppnå en 
ökad rotation och fler tillgängliga parkeringsplatser för besökare som ska nyttja ser-
vicen runt centrum förseslås följande. Den norra delen regleras endast tidsmässigt att 
gälla 08.00-18.00 med två timmars parkering och p-skiva, året runt. Den södra delen 
regleras med 10 timmars avgiftsbelagd parkering, vardagar, 08.00-18.00 á 10 kr per 
timme. Dock max 50 kr per dygn, året runt. 

 
 

4. Parkeringsytan vid Båstads järnvägsstation är oreglerad, vilket innebär 24 timmars av-
giftsfri parkering, året runt. Parkeringsytan utgör idag pendlarparkering med en upp-
skattad beläggning om 60 – 80 % på vardagar. Att ha en oreglerad och avgiftsfri pend-
larparkering är positivt för att främja användandet av kollektivtrafik. I takt med att 
närområdet till Båstads station byggs ut med villor och flerbostadshus och med inflytt-
ning inom snar framtid kommer antalet personer som nyttjar pendeltågen sannolikt 
öka. Dagens parkeringsyta kommer inte vara tillräckligts stor om den lämnas oregle-
rad. Vidare kan det antas att en oreglerad parkeringsyta i närhet av flerbostadshus 
sannolikt kommer att användas som boendeparkering. Trots att det kan upplevas nega-
tivt att reglera en pendlarparkering och snarare hindra än främja användandet av pen-
deltrafik anser förvaltningen att denna yta måste regleras. Förvaltningen föreslår att 
parkeringsytan regleras med 24 timmars avgift á 5 kr per timme dock max 50 kr per 
dygn, vardagar. I tillägg till detta ska det vara möjligt att köpa månadsbiljett förslagsvis 
för 500 kr per månad. Det finns få anledningar till att reglera parkeringsytan enligt 
ovan förslag i början av 2018 dock anser förvaltningen att en reglering av parkeringsy-
tan bör ske innan inflyttning till nybyggda områden påbörjas. 
 

5. Den stora parkeringsytan vid hamnen i Torekov är i dag reglerad med 24 timmar och 
avgift 10.00-06.00, 1 juni – 31 aug á 15 kr per timme. Vid fint väder på sommaren som 
genererar många besökare till Hallands väderö räcker inte parkeringsytan till. Det finns 
parkeringsytor som är avgiftsfria i relativ närhet, exempelvis vid busstorget, och ge-
nom en tydligare reglering är avsikten att få personer att avstå från att köra ner till 
hamnen. Förslagsvis lämnas tidsregleringen för parkeringsytan oförändrad medan av-
giften höjs till 20 kr per timme.  För att inte styra trafiken till parkeringsytan vid inre 
hamnplan föreslås även den ytan få samma avgift. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Ett rimligt antagande är att dessa trafikregleringsåtgärder kommer att bidra till att det sker ett 
ökat använde av alternativa färdmedel (kollektivtrafik, cykel).  En ökad tillgänglighet till parke-
ringsplatser förväntas också uppnås och därmed tillgänglighet till handel och andra verksam-
heter i närheten av parkeringsytorna. Ett annat rimligt antagande är att, det under ”icke högsä-
song”, i högre utsträckning kommer att parkeras bilar på avgiftsfria parkeringsplatser och 
längs med gator som ger sådan möjlighet. Detta i sig är ingen ny företeelse då det normalt sker 
under högsäsong. Parkeringsytan vid idrottsplatsen (Örebäcksvallen) kan komma nyttjas i 
större utsträckning vilket kan påverka föreningens verksamhet. Dock äger föreningen genom 
avtal med kommunen rätt att reglera parkeringsytan om det skulle behövas. 
 

Verksamhet 
I det fall beslut fattas om att avgiftsbelägga parkeringsytor som idag är avgiftsfria behövs nya 
parkeringsautomater installeras och arbetet med daglig tillsyn kommer därmed öka något.  
Omskyltning med nya skyltar med aktuella tids- och avgiftsangivelser måste också utföras. 
Verksamheten för teknik och service behöver även utöka parkeringsövervakningen med tätare 
bevakning utanför högsäsong än vad som sker idag.  
Arbetsgivare och verksamheter (däribland Båstads kommun) som nyttjar aktuella parkerings-
ytor som personalparkering kommer sannolikt uppleva tillkommande regleringar som negativt 
för deras personal.  
 

Ekonomi 
Investeringskostnad för inköp och installation av fyra parkeringsautomater samt inkoppling 
till el- och fibernät uppskattas till 400 – 500 tkr. Ökade kostnader för drift, underhåll och 
abonnemang för tillkommande parkeringsautomater är svårt att uppskatta då det är avhängigt 
hur mycket underhåll, tillsyn och reparationsarbete som kommer att krävas. Förvaltningen 
uppskattar driftskostnaderna för detta till 75 – 100 tkr per år.  
 
Förvaltningens förslag om trafikreglering för vissa parkeringsytor året runt medför att förvalt-
ningen måste köpa betydligt mer parkeringsövervakning. ”Idag” köper Båstads kommun ca 
1200 bevakningstimmar (för 400 tkr) från Securitas varav ca 1000 timmar fördelas på som-
marperioden juni till och med augusti. Förvaltningens bedömning är att bevakningstimmarna 
måste fördubblas för att täcka hela året och uppskattar därför de ökade driftskostnaderna till 
400 tkr för bevakning. Summerat medför förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder en 
investeringskostnad om 500 tkr och en årlig driftskostnad om 500 tkr. 
 
Hur trafikregleringsåtgärderna påverkar intäkterna är underordnat syftet med regleringarna 
och det verkliga resultatet kommer främst att bero på beläggningsgraden på parkeringarna 
som i sin tur kommer beror på antal besökare och personbilar som kommer till platserna. Dock 
går det att göra matematiska antaganden. 
 
I förslaget finns tre parkeringsytor som är avgiftsbelagda med 15 kr per timme idag (1/6-
31/8). Två parkeringsplatser vid Torekovs hamn och vid Badhusparken i Båstad. Dessa tre 
föreslås få en ökad avgift till 20 kr per timme. Vid ett antagande om att parkeringsplatserna 
kommer ha samma beläggningsgrad kommande år som de hade 2017 skulle det innebära en 
ökad intäkt om 300 tkr per år.  
Gällande de nya och tillkommande trafikregleringsåtgärderna för föreslagna parkeringsytor 
har förvaltningen gjort en uppskattning som får anses som rimligt, om än med stort mått av 
osäkerhet. I antagandet tas hänsyn till antal P-platser, antal dagar, antal timmar, avgift och es-
timerad beläggningsgrad. Enligt förvaltningen parametrar och antagande skulle Badhusparken 
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generera ca 690 tkr, Båstad torg ca 80 tkr, Centrumparkeringen ca 240 tkr och Båstad järn-
vägsstation mellan 750 – 1200 tkr. Enligt förvaltningens antagande kan föreslagna trafikregle-
ringsåtgärder generera intäkter mellan ca 2000 och 2500 tkr.  
Investeringskostnaden borträknat skulle ett nettoresultat om 1500 – 2000 tkr per år vara ett 
rimligt antagande om förvaltningens förslag bifalls.  
 
 
Teknik och service 
Sven-Inge Granlund, Avdelningschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 
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KS au § 6  Dnr KS 000593/2016 - 200 

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler   
 
Beskrivning av ärendet Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av 

kommunens verksamhetsfastigheter. 
 Tre alternativ på organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-

07 med utgångspunkt att Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig 
fastighetsförvaltning.  

 
 Alternativen som utredningen behandlade var: 
 Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till 

Båstadhem AB. 
 Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för 

förvaltning av fastigheterna. 
 Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan 

befintliga organisationer. 
 
 Förvaltningen föreslog en organisation som samordnar förvaltningen av 

kommunens verksamhetsfastigheter i egen regi i förvaltningsform.  
 Den främsta fördelen men en organisation i förvaltningsform är goda 

förutsättningar för sambandet mellan den politiska styrningen, säkerställa 
kapitalet i fastigheterna och verksamheternas behov av lokaler.  

 Vilket är särskilt viktigt då Båstads kommun står inför större 
fastighetsinvesteringar. 

 En annan fördel är att det inte blir några transaktionskostnader för 
stämpelskatter, investeringsmoms mm som det blir vid överföring av 
fastigheterna till ett bolag. 

 
 Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera 

utredningsunderlaget. 
 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Jan Bernhardsson, daterad 2018-01-16.  
 Bilaga 1, Remissvar från Båstadhem ang. förvaltning av kommunens 

fastigheter/verksamhetslokaler 
 Bilaga 2, Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler   
 
 
Förvaltningens förslag 1. Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt 

ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, 
kommunkontor, räddningstjänst mm inom Båstads kommun i egen regi i 
förvaltningsform med start 2019-01-01.  

 2. Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service 
utökas med 2,3 tjänster för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi samt 3,5 
tjänster för fastighetsskötsel/drift . 

 3. Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en 
besparing på 200 tkr/år. 

 4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som 
skapar ekonomiska incitament för en effektiv lokalanvändning. 
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Notering Arne Jönsson, ordförande i Ängelholmshem och Stefan Marthinsson, 
ekonomichef i Ängelholm, informerar om sina erfarenheter av omställning av 
fastighetsorganisation till dotterbolag under Ängelholmshem. 

 
Föredragande  Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Thomas Andersson (L) med bifall från samtliga ledamöter: Återremiss för att 

inhämta mer kunskap från andra aktörer.     
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på framfört återremissyrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.     
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 1. Återremiss för att inhämta mer kunskap från andra aktörer. 
.  
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Datum: 2018-01-16 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS 000593/2016-200 

 
 
 
Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler. 
 
Förslag till beslut 
 
 Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt ägande och förvaltning 

av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, kommunkontor, räddningstjänst mm inom 
Båstads kommun i egen regi i förvaltningsform med start 2019-01-01.  

 Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service utökas med 2,3 tjänster för 
fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi samt 3,5 tjänster för fastighetsskötsel/drift . 

 Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en besparing på 200 tkr/år. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som skapar ekonomiska inci-

tament för en effektiv lokalanvändning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen har ett uppdrag att utreda ägandet och förvaltning av kommunens verksamhetsfastighet-
er. 
Tre alternativ på organisationer presenterades för Kommunstyrelsen 2017-06-07 med utgångspunkt att 
Båstads kommun ska uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning.  
 
Alternativen som utredningen behandlade var: 
 Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till Båstadhem AB. 
 Behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för förvaltning av fastigheterna. 
 Fortsätta med förvaltningsavtalet med förbättringar och ökat samarbete mellan befintliga organi-

sationer. 
 
Förvaltningen föreslog en organisation som samordnar förvaltningen av kommunens verksamhetsfas-
tigheter i egen regi i förvaltningsform.  
Den främsta fördelen men en organisation i förvaltningsform är goda förutsättningar för sambandet 
mellan den politiska styrningen, säkerställa kapitalet i fastigheterna och verksamheternas behov av 
lokaler.  
Vilket är särskilt viktigt då Båstads kommun står inför större fastighetsinvesteringar. 
En annan fördel är att det inte blir några transaktionskostnader för stämpelskatter, investeringsmoms 
mm som det blir vid överföring av fastigheterna till ett bolag. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdrag att komplettera utredningsunderlaget. 
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Bakgrund 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-04-27 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ta 
fram förslag på en organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter utförs sedan 2011 av Båstadhem via ett förvalt-
ningsavtal enligt beslut av Kommunfullmäktige 2010. 
Underlag till Kommunfullmäktiges beslut var en utredning utförd av Fasticon som belyste förutsättning-
ar för en samordnad fastighetsförvaltning. 
Utredningen rekommenderade i första hand en överföring av definierade delar av kommunens fastig-
hetsbestånd till Båstadhem AB. I andra hand rekommenderades en samordning via förvaltningsavtal 
med Båstadhem vilket Kommunfullmäktige beslutade. 
Båstadhem AB begärde 2016-12-19 uppsägning av förvaltningsavtalet för omförhandling.  
Då denna utredning pågår om framtida organisation för förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter så beslutade Kommunstyrelsen att förlänga nuvarande avtal att gälla t o m 2018-12-31. 
 
Förvaltningen föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, §157 att: 
 Fastighetsförvaltningen organiseras så att Båstads kommun samordnar sitt ägande och förvaltning 

av kommunens verksamhetslokaler, förskolor, skolor, kommunkontor, räddningstjänst mm inom 
Båstads kommun i egen regi i förvaltningsform med start 2018-01-01.  

 Nuvarande organisation inom verksamhetsområde Teknik och service utökas med 2,3 heltidstjäns-
ter för fastighetsförvaltning, ledning och ekonomi samt 3,5 heltidstjänster för fastighetssköt-
sel/drift. 

 Samordningseffekten vid upphörande av förvaltningsavtalet blir en besparing på 200 tkr/år. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresavtal med upplägg som skapar ekonomiska inci-

tament för en effektiv lokalanvändning. 
 
Förslaget byggde på att Båstads kommun står inför ett större helhetsgrepp avseende strategisk lokalför-
sörjning. Främst avseende behovet av förskolor och skolor.  
Fastighetsförvaltningens del av kommunens ekonomi är betydande och måste hanteras på bästa sätt i 
den kommunala budget- och beslutsprocessen.  
 
En framgångsfaktor för en fungerande lokalförsörjning är att det finns insyn och ett klart samband mel-
lan den politiska styrningen, förvaltning av det kapital som finns i fastigheterna och verksamheternas 
behov av lokaler.  
Ett samband som uppfylls när kommunen med ansvar för sina verksamheter även har ansvar för ägan-
det av verksamhetsfastigheter och förvaltning i egen regi.  
Det blir en helhet när kommunens verksamheter och fastigheter hanteras inom samma förvaltning, i ett 
fastighetsbolag är professionen enbart fastigheter. 
 
Kommunen blir heller inte ”bunden” i ett hyresförhållande där förutsättningarna ställs av det kommu-
nala fastighetsbolaget eller förutsättningarna som finns i ett förvaltningsavtal.  
Omvänt är det svårt att kunna vara flexibel med att uppfylla förutsättningarna i ett förvaltningsavtal när 
kommunen vill göra en annan prioritering av resurserna. 
 
Det är dock viktigt att fastighetsfrågorna inte marginaliseras när fastighetsförvaltningen vägs som en del 
av kommunens övriga verksamheter vad gäller resurser och uppmärksamhet från ledningen. Det är en 
av anledningarna till att många kommuner samordnar sin fastighetsförvaltning och ägandet i ett kom-
munalt fastighetsbolag där det går att fokusera på fastighetsfrågorna och kan bortse från övergripande 
avvägningar. 
Lösning är att bilda en egen resultatenhet/balansräkningsenhet för fastighetsförvaltningen som inte 
ekonomiskt hanteras med övrig verksamhet. 
 
Reinvesteringar (planerat underhåll) måste samordnas med fastighetsinvesteringar för lokalförsörj-
ningen så att åtgärder beslutas och genomförs med rätt förutsättning. Det blir svårare om ägandet 
(lokalförsörjning) och förvaltning av fastigheterna inte ansvaras av samma organisation.  
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Närhet mellan fastighetsägandet och verksamhetsutövaren minskar gränsdragningsproblematiken jäm-
fört med att ha en ytterligare part i form av förvaltningsavtal.  
Istället för två organisationer som gör fastighetsinvesteringar och förvaltar kommunens direktägda 
fastigheter så blir det en.  
 
Behovet av att ha en beställarfunktion och uppföljning av förvaltningsavtal behövs ej.  
Det blir inte heller några kostnader för stämpelskatt och investeringsmoms mm som det blir vid överfö-
ring av fastigheterna till ett bolag: Kostnader som kan bli betydande beroende på möjligheter med fas-
tighetsbildningar mm. 
 
Samordningseffekten med att inte behöva hantera förvaltningsavtalet i dubbla organisationen innebär 
en besparing på 200 tkr/år (0,2 tjänst) i förhållande till dagens kostnad. 
Förutom ovan samordningseffekt blir det totalt lika antal tjänster som i dagens organisationer. 
 
Som förslag är att införa internhyresavtal med ett upplägg som skapar ekonomiska incitament för en 
effektiv lokalanvändning. 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2017-06-07, §157 att återremittera ärendet till förvaltningen 
med följande uppdrag: 
 

A. Genomlysa Båstads kommuns totala fastighetsbestånd. 
B. Inhämta Båstadshems synpunkter på utredningen. 
C. Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i Ängelholm till Båstad för 

att informera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från Ängelholms kom-
mun. 

D. Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i handlingsplanen. 
E. Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 

 

 
Aktuellt 
 
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2017-06-07, §157 att återremittera ärendet till förvaltningen 
med följande uppdrag: 
 

A. Genomlysa Båstads kommuns totala fastighetsbestånd. 
 

En redovisning av bokförda kostnader per 2016-12 och en översiktlig bedömning av under-
hållsbehovet av fastighetsbeståndet se bilaga 1. 
Kommunens direktägda fastigheter var 2016 bokförda till ca 313 miljoner.  
Årlig avskrivning var ca 19 miljoner 2016. 
 

 
B. Inhämta Båstadshems synpunkter på utredningen. 

 
Se bilaga 2. 

 
 

C. Bjuda in Ängelholmshems VD och ordföranden i kommunstyrelsen i Ängelholm till Bå-
stad för att informera om deras process vid övertagande av verksamhetslokaler från 
Ängelholms kommun. 
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D. Följa upp Fasticons utredning och tillföra ärendet dessa slutsatser i handlingsplanen. 

 
Fasticon utförde en utredning daterad 2010-02-12 för att ta fram förutsättningar för en sam-
ordnad fastighetsförvaltning. Utredningen utgjorde underlag till Kommunfullmäktiges samman-
träde 2010-09-15 där det beslutades att förvaltningsuppdraget av kommunens verksamhetsfas-
tigheter skulle utföras av Båstadhem via ett förvaltningsavtal.  
 
Fasticon rekommenderade i sin utredning första hand en total samordning av kommunens fas-
tighetsförvaltning kombinerat med en överföring av definierade delar av kommunens fastig-
hetsbestånd till Båstadhem AB. 
Rekommendationen byggde på följande möjligheter: 
 Möjligheten att kunna vara en stor och aktiv aktör på fastighetsmarknaden i Båstad. 
 Få ett kund- leverantörsförhållande i verksamheten. 
 Bättre ordning och reda på struktur och affärsmässig redovisning. 
 Juridiskt korrekta och bindande hyresavtal. 
 Överblick över kommunens fastighetsbestånd. 
 Större volymer vid inköp och upphandlingar. 
 Fulla samordningsvinster organisatoriskt. 
 Högre nyttjandegrad av maskiner mm. 
 Ökad attraktion som arbetsgivare.  
 
I andra hand rekommenderade Fasticon samordning via förvaltningsavtal med Båstadhem AB 
avseende de kommunala verksamhetsfastigheterna.  
Rekommendationen byggde på följande möjligheter:  
 Samordningsvinster organisatoriskt. 
 Inga transaktionskostnader i samband med försäljning av fastigheter. 
 Högre nyttjandegrad av maskiner mm. 
 Kompetensen samlad i en organisation. 
 Större volymer vid inköp och entreprenadupphandlingar. 
 
Fasticon föreslog i utredningen en handlingsplan med prioriterade aktiviteter att fokusera på 
initialt. 
Aktiviteterna var b l a: 
 Upprätta en fastighetsstrategi. 
 Utreda transaktionskostnader och effekterna för investeringsmoms mm vid försäljning. 
 Förvaltningsstrategi. 
 Strategisk ledningsresurs. 
 Hantering av gemensamma vaktmästeritjänster. 
 Hyresstrategi. 
 Rutiner för ekonomisk uppföljning. 
 Hanteringssätt av det planerade underhållet. 
 Resurs för lokalsamordning.  
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E. Belysa vad de tre förslagen får för organisationseffekter. 
 

Bedömning av organisationseffekter utgår ifrån kostnader för befintliga organisationer och att 
det totala uppdraget för fastighetsförvaltningen är lika för alla alternativen. 
 
Kommunens nuvarande organisation 
Kommunens direktägda fastigheter förvaltas av Båstadhem AB via förvaltningsavtal. 
Verksamhetsområde Teknik och service är beställarombud i förvaltningsavtalet med ansvar för 
tekniska- och gränssnittfrågor. Teknik och service ansvarar också för strategiska lokalförsörj-
ningsfrågor och genomförande av renoveringar, om- och tillbyggnader och nyproduktion samt 
för reinvesteringar (underhållsåtgärder) och energieffektiviseringsåtgärder i kommunens di-
rektägda fastigheter.  

 
Ekonomiska frågor administreras av ekonomiavdelningen och Teknik och service. 
Teknik och service ansvarar för yttre skötsel av skolgårdar mm och lokalvård då det inte ingår i 
förvaltningsavtalet. 
 
Förvaltningsavtalet 
Sedan 2011 förvaltas de kommunägda fastigheterna av Båstadhem AB. Uppdraget är reglerat i 
ett förvaltningsavtal. I Båstadhems uppdrag ingår all fastighetsskötsel, drift och underhåll av 
byggnader, från husliv och inåt. Lokalvård och yttre skötsel ingår inte i förvaltningsavtalet. De 
fastigheter som kommunen äger för avyttring, rivning och vissa provisoriska modulbyggnader 
ingår inte i förvaltningsavtalet utan förvaltas av kommunen via Teknik och service. 
 
Ekonomi 
Kommunens ersättning till Båstadhem enligt förvaltningsavtalet för 2016 var ca 20,3 miljon. 
Budgeten var ca 18,9 miljoner.  
 
Kostnaderna är fördelade: 
Felavhjälpande underhåll och reparation ca  3,5 milj 
Media (uppvärmning, el)  ca 10.0 milj 
Administration   ca  1,6 milj 
Fastighetsskötsel   ca  5,2 milj  

     
Totalt     ca 20,3 milj 

 
Nuvarande organisation: 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

1,5 0,5 2,0 

Förvaltare 1,0  1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare  1,0 1,0 
Drifttekniker 3,5  3,5 
Yttre skötsel  2,0 2,0 
 

Totalt 
 
6,0 tjänster 

 
4,5 tjänster 

 
10,5 tjänster 

 
Båstadhem utför förvaltningsuppdraget med 1,0 tjänst som förvaltare och 1,5 tjänst fördelad på 
ekonomi, kundtjänst och ledning. Kostnaden motsvarar ca 1,6 miljoner inkl kostnader för IT, lo-
kaler mm. 
Personalkostnad för drifttekniker uppgick till ca 1,9 miljoner vilket motsvarar ca 3,5 heltids-
tjänster.  
I personalkostnaden ingår även utrustning som verktyg, bilar och kläder mm. 
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Kommunens organisation består av 1,0 tjänst som fastighetsstrateg, 1,0 tjänst som projektle-
dare av fastighetsinvesteringar och 0,5 tjänst som är fördelad  på ekonomi och verksamhetsled-
ning vilket motsvarar ca 1,6 miljoner varav ca 0,7 miljoner avser projektledning för fastighets-
investeringar.  
Den yttre fastighetsskötseln för kommunen motsvarar 2.0 heltidstjänster exklusive den delen 
som upphandlas på entreprenad. 
Budget för lokalvård är ca 8,8 miljoner. 
Alternativ att överföra kommunens direktägda fastigheter till ett nytt dotterbolag till 
Båstadhem AB. 
 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

1,6 0,4 2,0 

Förvaltare 1,0  1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare 1,0  1,0 
Drifttekniker 3,5  3,5 
Yttre skötsel 2,0  2,0 
 

Totalt 
 
9,1 tjänster 

 
1,4 tjänster 

 
10,5 tjänster 

 
Alternativet innebär en utökning på 0,1 tjänst på Båstadhem för att ekonomiskt hantera det nya 
dotterbolaget och motsvarande minskar på kommunen. 
 
Det innebär också att personal för yttre skötsel flyttas till Båstadhem. 
 
Projektledning för fastighetsinvesteringar flyttas till Båstadhem. 
 
 
Alternativ att behålla kommunens direktägda fastigheter med en ny organisation för för-
valtning av fastigheterna. 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

 1,8 2,0 

Förvaltare  1,0 1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare  1,0 1,0 
Drifttekniker  3,5 3,5 
Yttre skötsel  2,0 2,0 
 

Totalt 
 
0 tjänster 

 
10,3 tjänster 

 
10,3 tjänster 

 
 
Alternativet innebär att kommunens organisation utökas med 1,0 tjänst som fastighetsförval-
tare och 1,3 tjänst för verksamhetsledning, ekonomi, kundtjänst mm. 
 
Det innebär också att 3,5 tjänster som drifttekniker flyttas till kommunen. 
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Alternativ med att fortsätta med förvaltningsavtalet och skapa förbättringar och ökat 
samarbete mellan befintliga organisationer 
 
Befattning Båstadhem Kommunen Totalt 

Ledning, ekonomi, 
kundtjänst mm 

1,5 0,5 2,0 

Förvaltare 1,0  1,0 
Fastighetsstrateg  1,0 1,0 
Projektledare  1,0 1,0 
Drifttekniker 3,5  3,5 
Yttre skötsel  2,0 2,0 
 

Totalt 
 
6,0 tjänster 

 
4,5 tjänster 

 
10,5 tjänster 

 
Alternativet motsvarar befintlig bemanning.  
 
 

 
 
Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef 
 
Teknik- och service 
 

Beslutet ska expedieras till:  
Båstadhem 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga1, Båstadhems yttrande över utredningen ”organisation av kommunens verksamhetslo-
kaler 
Bilaga 2, Nedan är en redovisning av bokförda kostnader per 2016-12 och en översiktlig be-
dömning av underhållsbehovet av fastighetsbeståndet. 
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BÅSTADS t<JJMMUN 

te~;~:;;" ..(sASTADHEM 
Drw.JS.~ ... QQQ..~c;t.~j 1t:Jl 6 
................ :.-.~Q.Q. ••• ' 

Båstad 2018-01-15 

Båstadhems styrelses yttrande över utredningen "organisation av kommunens 

verksamhetslokaler" 

Enligt tjänstebeskrivning som beskriver de förslag till beslut från handläggare Jan Bernhardsson med 
dnr: KS2016-200 så ser vi bara första alternativet "Överföra kommunens direktägda fastigheter till ett 
nytt dotterbolag till Båstadhem AB" som enda möjliga väg att gå för en optimal fastighetsförvaltning. 

Båstad kommun har inte så stort antal lägenheter eller stor förvaltad yta av samhällsfastigheter att 
det motiverar till att bygga upp dubbla organisationer. Med ett fristående bolag kan den samlade 
kompetensen bättre bidra till en effektiv fastighetsförvaltning i kommunen. Detta kommer att ge 
både stora ekonomiska och kompetenshöjande fördelar. 

Med vårt förslag blir Båstad Kommun ägare till en liten fastighetskoncern där Båstadhem AB är 
moder och äger bostadsfastigheter. 
Dotterbolaget äger samhällsfastigheterna i Båstad Kommun. 

Anledningarna till att samhällsfastigheterna läggs i ett dotterbolag är att detta bolag drivs som ett 
självkostnadsbolag till skillnad från Båstadhem AB som drivs med affärsmässiga principer såsom 
avkastningskrav. Båstadhem finansieras via hyror som förhandlas med hyresgästföreningen. 
Överskottet av vinsten investeras i fastigheterna. 

Väljer man modellen med ägande i fastighetskoncernen (som ex. Laholm, Ängelholm, Stockholm etc.) 
så lånar fastighetskoncernen upp nödvändigt kapital på en kommersiell kapitalmarknad och låter 
sedan kommunen betala en årskostnad för drift och kapital. Kommunens behov av fastighetsresurser 
styrs helt av verksamheternas behov. Då verksamheterna är anslagsfinansierade bör även 
fastighets kostnaden (8-14% av anslaget) behandlas på samma sätt i budgetdiskussioner och 
uppföljningar (se bilaga 1, exempel från Laholm). 
Detta innebär att Båstad kommun kan lägga ett helhetsgrepp för att utveckla sina verksamheter och 
vilka lokalförsörjningar de behöver i framtiden, istället för att ta risker med höga kostnader och 
ansvar för fastighetsrelaterade uppgifter. 

En tydlig beställarfunktion underlättar dessutom för verksamheternas budget- och beslutsprocesser 
när de vet vad den exakta kostnaden blir vid en lokalanpassning, samt att denna kostnad exempelvis 
fördelas per kvadratmeter vid större lokalanpassningar. 

Båstadhem AB: 
Äger bostadsfastigheter 
Ekonomi/uthyrning 
Fastighetsförvaltning 
Fastighetsutveckling 

Dotterbolag till Båstadhem AB: 
Äger kommunens samhällsfastigheter 

Ekonomi/uthyrning 
Fastighetsförvaltning 
Fastighetsutveckling 
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Båstad kommun: 
Ägare till Båstad hem AB/dotterbolag 
Hyresgäst 
Lokalstrateg/lokalsamordning 
Beställare av lokalanpassningar 
Beställare av ny- till- och ombyggnader 
Lokalvård 

Dotterbolag till Båstad hem AB svarar för allt som är fastighetsrelaterat: 
Underhåll 
Ny- till - och ombyggnader 
Drift 
Energioptimering 
Hyresavtal 
Fastighetsrelaterade säkerhetsfrågor, brandlarm etc. 

Båstad kommun, teknik och service svarar för allt som är verksamhetsrelaterat: 
Strategiska lokalförsörjningsfrågor via lokalstrateg 
Lokalvård 
Vaktmästare (Båstadhem AB står för fastighetsskötare) 
Idrottsplatser /id rottsverksa m heter 
Verksamhetsrelaterade säkerhetsfrågor, inbrottslarm, bevakningstjänster etc 

Detta innebär för Båstadhem AB's dotterbolag: 
Bättre gränsdragningar 
Klarare hyresavtal 

Detta innebär för Båstad kommun: 
Lägre investeri ngskostnader 
Minskar kapitalkostnaderna (behöver inte använda skattepengar i dyra investeringar) 
Kan själva påverka driftkostnaderna 

Sammantagna målsättningar: 
Att uppnå en effektiv och långsiktig fastighetsförvaltning 
Långsiktigt utveckla och underhålla fastighetsbeståndet i samordning med verksamheternas 
behov av lokaler 
Skapa fokus på fastighetsförvaltningen genom renodling 
Undvika dubbla organisationer för fastighetsförvaltning 
Tydliggöra roller och ansvar mellan kommunens verksamheter och fastighetsförvaltning 
Att uppnå effektivisering och besparing 

Fördelar: 
Båstadhem AB får en tydlig kärnverksamhet med fastighetsägande och förvaltning för 
kommunen 
En sammanhållen fastighetsägare och ledning skapar överblick över Båstad kommuns hela 
fastighetsägande och lokalutnyttjande, samt utveckling av fastighetsbeståndet 
Hyresavtal för verksamhetslokaler ska skapa tydlighet, ansvar och befogenheter 
Organisatoriska samordningseffekter som ledning, ekonomi/uthyrning, fastighetsförvaltning . \ \ 

och fastighetsutveckling ~~ f'fl--e a ~(/i 
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Större volymer skapar bättre förutsättningar vid gemensamma inköp och upphandlingar av 
tjänster, drift, underhåll etc 
Bättre samordning för kommunen och mindre risk för akuta fastighetsrelaterade kostnader 

Nackdelar: 
Transaktionskostnader vid övertagande av fastigheterna 

För Båstadhems styrelse: 

~vist(BP) 
Ordförande 

~n~ 
ledamot 

16~ 
lb Nilsson (C) 
ledamot 

Hans Ekwurtzel (MP) 
Suppleant 

Joakim Gräbner (SD) 
Suppleant 

~ LarsCas~~ 
Suppleant 

vice ordföra de 

~~,,~ A~~/VV\ 
lngeffiar Nilsson (SO) 
ledamot 

suppleant 

\Aev-- ~e---, &~ 
Marie Louis aröe (M) 
suppleant 

Christer Linden (M) 
suppleant 
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Fastighetskostnader i relation till verksamhetskostnader 

Byggkostnad 
Entreprenadkostnad 
(Generalentreprenad) 

20% Transporter 
Maskiner, Omkostnader 

40% Material 

10% Tjänstemän 

10% UE-hantverkare (Mark, VS, El, Vent) 
(Smide, Pl::it, Mattor, Målninc, Styr etc.) 

20% Trä-Betong-Murare 
(byegn;:idsarbetare) 

18.000 per kvm BTA plus BH plus moms 

~ ~ 
-~! ~ 
~rF=L~~~ 

~ 

\ 
Produktionskostnad 

19% MOMS 
(v;inticen Ingen kostnad i vht) 

21% Byggherrekostnader (BH) 

Markförvärv, rivninc, projelcterinc. projektledning 

bygglcdninc, besiktning. fö~äkringar, anslutnine 

bygelov. servitut, lagfart. gatukostn;:ider etc. 

60% Byggkostnad 

25.000 per kvm BTA plus moms 

' ' ,, 

Tillgångar & Skulder 
Bolaget 

' ' 

Förvaltningskostnad 

44% Drift- och underhåll 

Städning. fastighetsskötsel, värme, el 

VA, ;:idmlnistration, underhåll, etc 

56% Kapitalkostnad 
Avskrivning och finansiering 

(3% avskrivning 5 pkt ~nta) 

1350 kr/kvm BTA eller 1500 kr/kvm BRAxär 

(detta är den verkliga kostnaden över tid} 
(Med vcrklls undcrh~11~kostn;:id över tiden, 

c;i 200 kr/kvm BRA, I L;:iholm V:lr den synllc:i 

lokalkostnaden 2014 endast 785 krfkvm BRA) 

Kostnad 
Kommun 

Verksamhetskostnad 

86-88% Verksamhetskostnad 
(rxkl fastighetskostnad) 

12-14% Förvaltningskostnad 

(Fastiehetskostnad) 

Förskola per barn inkl fastighet: 143.000/är 
Skola per barn inkl . fastighet: 125.000/är 
Verklig fastighetskostnad per barn: 18.000/år 
Data från Laholms kommun 2015. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 7  Dnr KS 000545/2014 - 600 

Hållbar och optimal skolorganisation - Södra sidan 
 
Beskrivning av ärendet Hållbar och optimal skolorganisation är ett ärende som initierats 2014 efter 

redovisning av vårdnadshavarenkät. Ärendet har sedan 2015 huvudsakligen 
hanterats av utbildningsnämnden.  

 
 Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-13 presenterades ett 

underlag som visar att fem av sju skolenheter i kommunen, bland annat 
Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är 
anpassade till datens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen.    

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden2017-06-13, § 49 med tillhörande 

tjänsteskrivelse. 
 Konsekvensanalys för optimal grundskoleorganisation, av skolchef Sara 

Damber. 
 Nulägesbeskrivning av Torekovs skola. 
 Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 

om skolorganisation, av tidigare ekonomichef Johan Lindén.      
 
Förvaltningens förslag 1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 

Sandlyckeskolan. 
 2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
 3. Sandlyckeskolan läggs ner.  
 
Utbildningsnämndens 
förslag 1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 

ändamålsenlig. 
 2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, 

grupprum, lärarbetsplatser e.t.c. 
 3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 
 
Föredragande Skolchef Sara Damber, planchef Olof Selldén och teknik- och servicechef Jan 

Bernhardsson 
 
Notering Kerstin Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Gösta Gebauer (C):  
 1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare.  
 2. Förslövs skola byggs om och till.  
 3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till.  
 4. Ny skola byggs i Grevie.  
 
 Thomas Andersson (L): Återremiss med yrkande att förvaltningen bereder 

ärendet optimal skolorganisation södra delen, med hänsyn till 
utbildningsnämndens beslut 2017-06-30 vad gäller investering och tidplan.    

 
Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på framställt återremissyrkande och finner att 

arbetsutskottet beslutat avslå detsamma. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 2 av 2

 

 

Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på eget framställt yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifallit detsamma.       

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare.  
 2. Förslövs skola byggs om och till.  
 3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till.  
 4. Ny skola byggs i Grevie.  

     
Reservation Thomas Andersson (L) reserverar sig mot beslutet.      
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Datum: 2017-08-28, revidering 2017-09-05 

Handläggare: Sara Damber  

Konsekvensanalys av utbildningsnämndens beslut gällande optimal 

grundskolestruktur 2017-06-13 

Sammanfattning  

Båstads kommun har som nämndsmål att utvecklas till att bli en av de tio bästa skolkommu-

nerna i landet. Några primära förutsättningar för att kunna uppnå det politiska målet är att vi 

har en adekvat grundskolestuktur där maximal nytta kan uppnås. I konsekvensanalysen beaktas 

nyttan inom en mängd olika områden som ökar likvärdigheten för eleven.  

Konsekvensbeskrivningen tar sin utgångspunkt i den Barnkonsekvensanalys som bifogas.  

”Barnets bästa ska, enligt skollagen (1 kap. 10 §) vara utgångspunkten i all utbildning och annan 

verksamhet inom skolväsendet. Denna bestämmelse har sin utgångspunkt i FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Med barn avses i barnkonvention varje människa under 18 år. För att kunna 

bedöma barnets bästa behöver ett barnperspektiv i alla beslut. I detta ligger att en bedömning 

ska göras av vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för ett barn eller för en grupp av 

barn. Utifrån denna bedömning ska avgöras vad som är bäst för barnet eller barnen. Att ta 

hänsyn till barnets bästa i frågor som rör utbildning innebär att utbildningen ska vara utformad 

för att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för utveckling (prop. 2009/10:165, s. 230). ”                                                                                                                               

Aktuellt 

Följande beslut som togs i utbildningsnämnden 13 juni ligger till grund för förvaltningens 

konsekvensanalys:  

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir ändamålsenlig. 

2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum, lärarar-

betsplatser etc.  

3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019  
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Konsekvenser av beslut 

Konsekvensbeskrivning med utgångspunkt av:  

 

- Elevens lärande och socialisering, se separat Barnkonsekvensanalys bilaga 1.            

- Likvärdighet 

- Kompentensförsörjning – rekrytering 

- Rektor  

- Hållbarhetsaspekter 

- Framtida elevantal 

- Ekonomi 

Likvärdighet   
För att motverka skillnaderna mellan elever, lärare och skolor krävs att kommunen strategiskt 
använder redan tillgängliga resurser1. Tre mycket små skolor kommer inte kunna erbjuda 
flexibilitet i undervisningen eller heller erbjuda eleven ämnesbehöriga lärare för kvalitetsäkrad 
undervisning och betygssättning. Tre små skolor kan inte heller erbjuda ökad tillgång till 
resurser och kommer ha svårt att möta alla elever; elever i behov av särskilt stöd, flerspråkiga 
elever, utmanande elever m fl och det kommer vara sämre förutsättningar att arbeta 
förebyggande och främjande i samverkan med elevhälsan. 
 
Små skolenheter ger inte lärarna möjlighet att dagligen utmanas och utvecklas i sin praktik. 

Forskning om framgångsfaktorer bakom skolutveckling betonar starkt det kollegiala samtalet 

där lärare tar del av, diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker2. Stora 

skolenheter kan erbjuda mer effektfull resursanvändning och göra fler samordningsvinster.3 

Kompetensförsörjning – attraktiv arbetsgivare 

Ökad attraktionskraft är nödvändig, då lärare i skrivande stund är det största bristyrket i Skåne, 

enligt Arbetsförmedlingen augusti 2017. Lärarbristen kommer att fortgå många år framöver. 

Tillgång till skickliga legitimerade lärare påverkar likvärdigheten, möjligheten att betygsätta 

enligt skollagskrav4, kvaliteten på utbildning och i förlängningen måluppfyllelsen för eleven. 

Svårigheterna till sambedömning av elevernas kunskap inför betygsättning försvåras i en liten 

skola. Vidare likaså möjligheterna till att ta till vara på kraften när flera personer samarbetar på 

en arbetsplats och skapar dynamik, diversitet och kunskapsspridning. Detta är en förutsättning 

för att skolan ständigt ska utvecklas.  

                                                           
1
 Skollagen, kap 2, § 8 

2
 Hattie, J. A. C. 2009. Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, 

New York: Routledge. 
3
 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014. Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller 

skolutveckling 
4
 Skollagen, kap 2, § 13 
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Arbetsmiljön är den främsta anledningen till varför lärare lämnar yrket. Det inkluderar stress 

och hög arbetsbelastning. Andra faktorer som leder till att lärare lämnar är lön och arbetstid.5  

Skolverket rekommenderar därför att kommuner och skolor satser på kompetensutveckling och 

lärarförsörjning.6 

Utbildningsnämndens beslut skulle innebära mycket stora organisatoriska utmaningar för hela 

förvaltningen då legitimerade ämneslärare är och kommer att vara svåra att rekrytera. I 

förskolan ses samma problematik, då t ex Fiskebyn inte har några sökanden till utlyst tjänst 

inför hösten 2017. Små grupper/elevunderlag skapar stora svårigheter att erbjuda 

heltidsanställningar på samma enhet. Lärare behöver förflytta sig mellan skolor för att eleverna 

ska erbjudas bred lärarkompetens och ämnesbehörighet. Små skolors sårbarhet vid 

lärarfrånvaro, rekrytering, pensionsavgångar, elevers ut- och in-flyttningar mm påverkar 

organisationens möjligheter att genomföra en organisation som gagnar eleven och dennes 

måluppfyllelse. Arbetsbördan på respektive lärare blir också större i små skolenheter då det är 

färre personer som ska dela på undervisning, ikt-ansvar, rasttillsyn med mera.  

 

Ledarskapet  

Skollagen kräver känt och närvarande ledarskap på våra skolor7.  Studier pekar på närvarande 

ledarskap som stark faktor för friskare medarbetare och att skolledares behöver ägna mer tid åt 

det pedagogiska ledarskapet och chefskapet och mindre tid åt administration.8 

Utbildningsnämndens förslag förutsätter att en rektor ansvarar för flera skolor, vilket kräver 

mer tid till administrativt arbete som bemanningsplanering, budgetarbete och 

kvalitetsredovisningar arbetsmiljöarbete, skyddsrond, brandskydd, krisplan med mera. Att 

ansvara för flera skolor innebär också restid mellan skolorna.  

Att rektor har ansvar för flera skolor leder till ökad arbetsbelastning, sämre möjligheter till 

närvarande pedagogiskt ledarskap, mindre tid att genomföra skolutvecklande arbete.9 Små 

skolenheter med få medarbetare på olika skola, försämrar möjligheten till hög kvalitet på 

utbildning, möjligheter till en ledningsorganisation där ledningsstöd kan utformas med hjälp av 

befintliga resurser. Kollegialt lärande och systematiskt förbättringsarbete kan enklare 

genomföras då närheten till varandra och tidsanvändningen optimeras. Det kommer även vara 

svårt att rekrytera rektorer till vad de små skolenheterna kan erbjuda.  

 

Samhälle 

Ur ett hållbarhetsperspektiv får utbildningsnämndens beslut om tre mindre skolor både positiva 

och negativa konsekvenser. De ekonomiska konsekvenserna redovisas under rubriken 

”Ekonomi – investeringar & drift av lokaler och personal”. De sociala effekterna med en skola i 

respektive ort blir positiv i den bemärkelse att skolan har potential att vara en samlingspunkt 

                                                           
5
 SCB. 2017. Lärare utanför yrket. 

6
 Skolverkets lägesbedömning 2017 

7
 Skollagen kap 2 § 9-10 

8
 Skolverkets lägesbedömning 2017 

9
 Skolverkets lägesbedömning 2017 
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för ortsbefolkningen, både dag och kvällstid om lokaler som idrottshall, slöjdsal, aula eller 

bibliotek kan nyttjas av allmänheten. De negativa konsekvenserna består i 

upptagningsområdena inte genererar möten mellan barn och föräldrar mellan orterna och 

därmed ökar känslan av vi och dem på halvön. Då halvön har ett stort antal barn som bor utanför 

tätorterna fungerar skolorna som barnens viktigaste mötesplats och små upptagningsområden 

riskerar att inte föra barn samman utan istället öka det upplevda avståndet mellan orterna. 

Erfarenheten av sammanslagningen mellan elever från Grevie och Västra Karup visar på positiva 

sociala effekter för eleverna (framkom i samtal med elever från Grevie gåendes i Västra Karup 

vid framtagande av inriktningsdokument Grevie samt i skrivelse ”Vision för Västra Karup” från 

Västra Karup Byaråd). 

De ekologiska aspekterna får med utbildningsnämndens beslut positiva effekter sett till 

minskning av transporter då fler barn har möjlighet att gå eller cykla till skolan. Behovet av att 

bygga ut gång- cykelvägar kvarstår då upplevelsen av att cykla på sydvästra delen av 

Bjärehalvön kännetecknas av att vara otrygg. Det ska tilläggas att det är svårt att bedöma hur 

mycket transportbördan minskar då flertalet av barnen bor på landsbygden och ändå omfattas 

av skolskjuts, likaså ökar antalet transporter under skoltid förutsatt att samtliga skolor inte 

håller slöjdsalar, hemkunskapssalar eller idrottshall. Att bygga och underhålla tre fastigheter i 

stället för en får negativa konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv, likaså ökar 

anspråkstagandet av mark vilket ses som negativt. 

Framtida elevantal 

Konsekvenserna av beslutet som togs i utbildningsnämnden och framtida behov för invånare i 

grundskoleålder bör bedömas ur ett kommuntäckande perspektiv. Var bor eleverna idag och var 

förväntas ökning respektive minskning? Skolstrukturen bör inte brytas upp i delar enbart 

utifrån dagens behov – framtida behov bör ligga till grund för hur samhället ska använda 

tillgängliga resurser. I tabellen nedan redovisas antalet elever i kommunens tätorter samt på 

landsbygden.  

 

Tabellen visar att eleverna främst bor i Båstad, Förslöv och spritt på landsbygden (källa: FB-

webb). Upptagningsområden för kommunen visar hur elevernas bostadsadress är fördelade 

mellan de kommunala skolorna, se tabell nedan. Antal elever per upptagningsområde är inte att 
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jämföra med antal elever per skola då privata skolor, elever från andra kommuner och elever 

som väljer skola i annat upptagningsområde påverkar skolans storlek. Konsekvenserna av 

utbildningsnämndens förslag försvåras av att upptagningsområden inte finns utpekade, 

exempelvis blir storleken på en ny skola i Grevie beroende av ett nytt upptagningsområde.  

 

 

För att dimensionera antalet platser i både befintliga och föreslagna skolor bör respektive 

ort/upptagningsområde ta sin grund i kommunens befolkningsprognos och 

bostadsförsörjningsprogram som redovisar hur elevantalet förväntas öka. I tabellen nedan 

redovisas var i kommunen det planeras att bygga inom en 10 årsperiod och därmed var 

befolkningsökningen främst väntas. Konsekvenserna av utbildningsnämndens beslut är svåra att 

bedöma då det inte beskrivs hur investeringarna i Torekov, Grevie och Västra Karup påverkar 

skolorna i Förslöv, Båstad och Östra Karup. Elevantalet i just Förslöv och Båstad kan med 

prognoserna för byggandet väntas öka kraftigt, i Grevie kan en mindre ökning komma till stånd, 

mer tveksamt om det blir någon ökning alls i Torekov eller Västra Karup.  

 

 

 

 

 

Ekonomi – investeringar & drift av lokaler 
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och personal.     

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det alltid ekonomiskt mer lönsamt att ha färre skolor eftersom 

det blir färre lokaler, mindre ytor att ”hyra”, städa och servera mat i, värma upp mm. Denna 

konsekvensanalys tar inte upp några faktiska belopp eftersom det kräver en grundligare analys 

och beräkningar när alla förutsättningar är på plats. Men det är inte endast kostnader för 

lokalernas drift och investeringar som ska tas hänsyn till utan även de personalkostnader som 

förflyttningsresor för personal och/eller elever medför. Dock ska framhållas att en minskning av 

lokalkostnader och personalkostnader har ”dubbel effekt” på utbildningsnämndens ekonomi, 

eftersom den dels sänker de faktiska ”hyreskostnaderna” och personalkostnaderna samtidigt 

som det även bidrar till att minska lokal- och personaldelen av elevpengen och bidrar till att 

skapa bättre pedagogiska förutsättningar.   

Båstads kommun lägger mer pengar på lokaler än nödvändigt, vilket är en följd av stor 

överkapacitet, det vill säga att verksamheten ”hyr” mer lokalyta än vad som behövs. Att bygga en 

ny skola i Grevie leder till ännu större överkapacitet och därmed ännu högre lokalkostnader. 

Resurserna bör enligt förvaltningens mening användas till stimulerande lärmiljöer i lokaler med 

rätt utformade ljud, luft och ljusmiljöer. Miljöer där pedagogisk flexibilitet kan stödja elevens 

hälsa och lärande och bidra till ökad måluppfyllelse. 

Ekonomiska konsekvenser av utbildningsnämndens beslut: alternativ 1 

1. Ny F – 6 skola i Grevie 

2. Upprustning av Sandlyckeskolan F - 6 i Torekov 

3. Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola 

 

Förutsättningar för nybyggnation Grevie skola 

a. En F – 6 skola med elevantal 70 – 90 elever ca 2000 m²  

b. Skolbibliotek ska finnas i skolan (Folkbiblioteket finns kvar vid ICA) 

c. Matsal med serveringsmöjligheter – ej tillagning 

d. Några slöjdsalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

e. Några hemkunskapssalar byggs ej – eleverna skjutsas till Förslöv eller Västra Karups skola 

f. Kombinerad musik och bildsal byggs. 

g. Tillgång till idrottshall i anslutning till skolan måste finnas. Motiv: Antalet idrotts-timmar 

kommer att öka (Skolverkets förslag). Det är i högsta grad angeläget att stimulera våra elever till 

motion och rörelse varje dag och då är tillgång till idrottshall i anslutning till skolan ovärderlig 

och nödvändig. Placeras den nya skolan i anslutning till Grevieparken så kan Grevie GIKs 

idrottshall hyras. Om inte måste idrottshall byggas.  

Kostnader: 

213



7 
 

Kostnad för nybyggnation 2000 m² = 56 mkr 

Kostnad för ny idrottshall: Ca 850 m² = 18,7 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) skola = 2 676 tkr 

Underhållskostnader + drift skola = 600 tkr         

Kapitaltjänstkostnader – (räntor och avskrivningar) idrottshall = 894 tkr 

Underhållskostnader + drift idrottshall = 255 tkr                                                                               

(Om vi hyr Grevie GIKs idrottshall: Driftskostnader inkl. vaktmästeri skola + idrottshall = 

1 000  tkr) 

 

Personalkostnader 

- Personalkostnader utöver nyckeltal. Lärarna överflyttas från Västra Karups skola till Grevie så 

dessa ska inte räknas med. Men eftersom skolan blir liten så måste en viss överanställning ske. 

- Lärare utöver nyckeltal   =  1367 tkr                                                    

- Lednings/rektorsfunktion bedöms öka med 0,2 tjänst = 161 tkr 

- Skolbibliotekarie 0,1 tjänst = 50 tkr 

- Personal skolbespisning – servering på två skolor istället för en kräver utökning av tjänst med 

0,4 tjänst =  162 tkr 

- Övrigt – överanställning, ambulerande lärare, skolskjuts av elever för slöjd och hemkunskap = 

95 tkr 

Upprustning av Sandlyckeskolan F-6 i Torekov 

Upprustning enligt den utredning som tekniska enheten har gjort till en kostnad av 18 mkr 

Kapitaltjänstkostnader – räntor och avskrivningar =  860 tkr (år 1)  

Några ökade driftskostnader blir det troligen inte 

Övriga kostnader är oförändrade 

 

Ombyggnad av Västra Karups F – 6 skola etapp 1 

Ombyggnad enligt det förslag som tekniska enheten har presenterat etapp 1 till en kostnad av 

16,6 mkr. 

Kapitaltjänstkostnader = 793  tkr (år 1) 

Driftskostnader (utökade ytor medför ökad drift)=  90 tkr/år 
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Ekonomiska konsekvenser av förvaltningens förslag: alternativ 2 

1. Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6 skola så att de kan ta emot alla elever i 

västra delen av kommunen 

2. Nedläggning av Sandlyckeskolan i Torekov.  

 

Bygga om och bygga till Västra Karups F – 6  

Så att alla barn i västra delen av kommunen ryms. Dvs tekniska enhetens etapp 1 och 2 till en 

kostnad av = 40.2 mkr 

Kapitaltjänstkostnader = 1 922 tkr (år 1) 

Underhållskostnader = 55 tkr 

Driftskostnader = 165 tkr 

Övrigt 

-Utökning kökspersonal 0,25 tjänst = 150 tkr 

 

Nedläggning av Sandlyckeskolan F-6 (rivning, lokalkostnader och drift)                     

Engångskostnad     2,3 mkr 

 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskilda verksamheter + Förändring intern 

skolpeng 

Beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda verksamheter för elever som 

går i andra kommuners skolor eller i friskolor utgår från kommunens genomsnittliga kostnad för 

en elev i kommunens egna skolor. Vid eventuellt beslut om nedläggning av Torekovs skola 

sjunker kommunens kostnader och vid eventuell nybyggnation av Grevie skola ökar 

kommunens kostnader. Detta leder till att den interkommunala ersättningen och bidragen till 

enskilda verksamheter påverkas/förändras. Ökad kostnad totalt per år: 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 2. En skola i V Karup                          69 tkr 

Inter. Kommunal ers/bidrag till friskolor   Alt 1. tre skolor                                         515 tkr 

 

SUMMA ÅRLIG KOSTNADSFÖRÄNDRING  

Alt 1: 8 518 000 kr    
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Alt 2: 2 361 000 kr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att de årliga 

kostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 5,9 miljoner kronor jämfört med en ombyggd 

skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Torekov.  

OBS: Minskade lokalkostander inkl kostnad för rivning av Sandlyckeskolan (alt 2) är ej 

medräknat. Kostar rivning plus drift engångskostnad: 2,3 mkr 

Uträknade kapitaltjänstkostnader avser år 1 (kommer att sänkas med tiden).  

SUMMA KOSTNADSFÖRÄNDRING INVESTERING Alt 1: 109 300 tkr  Alt 2: 40 200 tkr 

Att ha kommunala skolor i Grevie, Västra Karup och Torekov får till konsekvens att 

investeringskostnaderna för skolverksamheten ökar med ca 69,1 miljoner kronor jämfört med 

en ombyggd skola i Västra Karup för elever från Grevie, Västra Karup, Hov och Toreko 

Bilagor till konsekvensbeskrivningen: 

Bil.1 Barnkonsekvensanalys 

 

Samråd vid konsekvensanalysen har skett med Henrik Andersson, chef för Bildning och arbete, 

Margaretha E Svensson adm. chef, Marika Forsell, utvecklingsledare, Natalie Engdahl, 

barnrättsexpert, Olof Selldén, planchef. 

Bilaga 1: Barnkonsekvensanalys gällande grundskolestruktur 

 

Sammanfattning 

Båstad Kommun bearbetar skolstrukturen i sydvästra delen av kommunen där denna 

barnkonsekvensanalys belyser olika aspekter av skolverksamheten för att analysera 

skolstrukturen från ett barnperspektiv. Forskning och studier pekar på olika faktorer som de 

mest drivande i att generera starka studieresultat för eleverna och det går inte att dra en 

generell slutsats om den optimala skolstorleken. Skolstorleken måste istället utvärderas i sin 

kontext och förutsättningar att möta olika elevers behov. Den lilla skolan är mer sårbar i 

förändringar i elevunderlag som påverkar både lärande resultat, social utveckling och 

resursfördelning. Den lite större skolan har jämnare elevunderlag men kan ändå säkerställa 

trygghet och individuellt bemötande genom personalens arbetssätt.  

Analysen lyfter även externa faktorer såsom ökande krav från skolverket i läroplanen och nya 

kunskapskrav från samhället i stort. Extra hänsyn behöver därför tas för framtida barns behov 

och bästa. En lite större skolenhet har mer flexibilitet och resurser att möta framtida krav men 

ändå kapacitet att skapa trygghet och möta de individuella elevernas behov. 

Analysen pekar på att en lite större skolenhet kan skapa bättre förutsättningar för flexibelt 

lärande, stabilitet i elevunderlaget och möta framtida krav medan skolenheten ändå inte blir så 

stor att den tappar styrkorna av en liten skola utan kan fortfarande tillgodose trygghet och 

individuellt bemötande. 
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Anledning till BKA 

Båstad Kommun bearbetar en omorganisering av skolan i sydvästra delen av kommunen. Olika 

underlag har beretts under processens gång, dock har inte en prövning av barnens bästa gjorts i 

form av en barnkonsekvensanalys. Tidigare underlag har heller inte utgått ifrån ett 

barnperspektiv eller inkluderat barnens egna perspektiv.  

En Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg att använda som underlag för beslut som 

påverkar barn och unga. Syftet är att göra en prövning av barnets bästa i frågan, en rättighet som 

är säkrad i FN:s Konvention om Barnets Rättigheter (artikel 3) och i skollagen. 

Detta är ett beslut som påverkar barn, både idag och långt framåt, i allra högsta grad. Då barn 

inte har en politisk röst måste de få utrymme att påverka via en BKA. Dock har det inte funnits 

möjlighet att prata med barnen direkt gällande denna fråga för BKAn specifikt, då läsåret precis 

har börjat igen när denna skrivs. Barnens egna perspektiv har istället hämtats från tidigare 

elevenkäter. En BKA är en prövning av vad som är barnets bästa gällande beslutet. Andra 

aspekter av beslutet såsom arbetsmiljö för lärare och ekonomi undersöks i andra 

analysunderlag. 

Bakgrund 

Inom arbetet med skolutveckling i Båstad kommun har man valt att se över skolorganisationen 
för att adressera olika utmaningar. Det finns utmaningar gällande viktiga kärnfrågor såsom 
bristande lokaler och svårt att rekrytera kompetent personal samt en tydlig och skarp nedgång i 
studieresultat (åk9) i kommunen de senaste åren. Det finns även frågor kring närheten till 
skolor och resetider i samband med skolgången. I diskussionen nu gäller skolorganisationen i 
sydvästra Båstad, och där skolor i Torekov, Västra Karup och Grevie. Denna 
barnkonsekvensanalys belyser frågan från ett barnperspektiv. 

Vilka barn påverkas 

Kärnan i en barnkonsekvensanalys är barnen som påverkas av ett beslut. Det är viktigt att inte 

bara se barnen som en homogen generaliserbar grupp utan se unika barn med olika 

förutsättningar. Det är vanligt att enskilda barns bästa går emot varandra eller det enskilda 

barnet mot den större gruppen barn. Det är därför viktigt att belysa de olika perspektiven. I 

denna situation finns flera olika grupper av barn som behöver tas i åtanke. 

Barn i behov av särskilt stöd - Ett barn som har lätt för sig i skolan och skolmiljön påverkas i 

mindre grad av olika skolmiljöer. Det innebär att en förändring i skolorganisation och struktur 

får större konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd. Barn med särskilda behov behöver 

tillgängliga lärmiljöer som erbjuder flexibla lösningar, extra anpassningar och individuell 

uppmärksamhet.  

Barn med olika förutsättningar – Skolan har kompensatoriskt uppdrag som innebär att 

kompensera för olika förutsättningar vilket inkluderar individuella behov och förutsättningar 

för utbildningsstöd i hemmiljön. Skolan behöver ha resurser, flexibilitet och pedagogisk närvaro 

för att tillgodose detta behov. 
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Pojkar och flickor - I generella utvärderingar av skolan, är det skillnader på pojkar och flickor i 

studieresultat. Pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde skiljer med 20 meritpoäng.10  

Särskilt i glesbygdskommuner är denna skillnad anmärkningsvärd.11  

Avstånd till skolan - elever påverkas givetvis olika av detta beslut beroende på var de bor i 

förhållande till skolan. En elev som bor på gångavstånd från Sandlyckeskolan påverkas givetvis 

mer än en elev som bor mittemellan Sandlycke och Västra Karups skolor. Ungefär hälften av 

Sandlyckeskolans elever åker redan idag skolskjuts.  

Barn idag och barn i framtiden – Förutsättningarna i samhället ändras och därmed blir 

konsekvenserna för ett barn idag inte desamma som för ett barn om 5 eller 10 år. I ett beslut om 

skolorganisation måste det tas i beaktande både konsekvenser för barn idag och för barn i 

framtiden. Då kraven på skolans breda förmåga har ändrats och ökat, kan de förväntas fortsätta 

öka, vilket skapar vidare utmaningar för den lilla skolan att möta kraven. Detta kan alltså 

innebära att konsekvenserna kommer bli större i framtiden. Barnen som går i en skola vid en 

övergång får givetvis också uppleva lite förändringsproblem vid själva skiftet – så ett barn som 

går sista året vid övergången påverkas annorlunda än barnet som börjar efter övergången. Vid 

ett skifte av skola påverkas även reparationer och investeringar i skolan och de eleverna som går 

i skolan under tiden påverkas därför också av bristande skolmiljö och tillgänglighet.  

Översikt och kontext 

Sandlyckeskolan 

Sandlyckeskolan är belägen centralt i Torekov. Idag har skolan ca 81 elever i F-6 klasserna. Det 

är ett genomsnitt på drygt 12 elever per årskurs. Dock är några årskurser sammanslagna till en 

klass. Skolan har, relativt i kommunen, bra resultat i årskurs 6. Det finns problem med 

ventilationen i byggnaden som negativt påverkar arbetsmiljön för elever och personal. 

Skolbyggnaden består av många korridorer som skolan på kreativa sätt har ombildat till 

pedagogiska utrymmen. 

Västra Karup 

Västra Karups skola, ligger centralt på Bjärehalvön i Västra Karup. Skolan har i dagsläget 142 

elever. Upptagningsområdet täcker idag både Västra Karup och Grevie, vilket ändrades 2014 då 

Backsaskolan i Grevie hastigt fick stängas ner. Elever från Grevie har sedan dess gått i Västra 

Karups skola. 

Svensk lagstiftning och BK 

Skollagen och Konventionen om Barnets Rättigheter fastställer viktiga principer för 

skolverksamheten. 

Enligt 1:4 skollagen (2010:800) ska utbildningen ta hänsyn till elevers olika behov. Den säger 

vidare att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

                                                           
10

 https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf1653.pdf%3Fk%3D1653 
11

 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, “Klarar den lilla skolan de stora kraven” 
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långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skollagen betonar principen om likvärdighet och att 

alla har rätt till lika tillgång och en likvärdig utbildning.  

Barnkonventionens fyra grundprinciper påverkar även skolverksamheten. Artikel 2 befäster 

rätten till icke-diskriminering och att alla barn behandlas lika. Artikel 3 fastställer att i alla beslut 

som berör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel 6 beskriver barns rätt till liv, 

överlevnad och utveckling och artikel 12 ger barn rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna ska 

lyssna på barnet och ta deras åsikter i beaktande. Artiklar 28 och 29 ger barnet rätt till 

utbildning och säger att syftet med utbildningen är att utveckla barnets fulla möjligheter.  

Läroplan 11 

Den nya läroplanen utvecklar kraven på skolan jämfört med tidigare vilket påverkar den kraven 

på det pedagogiska arbetet i skolan. Läroplanen har ett starkt fokus på likvärdighet. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.12 

Var eleven än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en 

hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra 

olikartade förutsättningar.  

Krav på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Målet med 

legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan. Små enheter har större svårigheter att 

rekrytera och behålla kompetent och behörig personal. I en uppdatering 2017 har läroplanen 

även förtydligat vikten av informations och kommunikationsteknik samt elevernas möjligheter 

att utveckla digital kompetens. 

Kartläggning 

Kartläggningen avser att samla in information om olika aspekter från flera perspektiv. Det ska 

innehålla både generell information från forskning och beprövad erfarenhet samt situation-

specifik information från berörda barn, vårdnadshavare och skolpersonal. För denna 

kartläggning har det inte varit möjligt att samla in åsikter frånberörda barn och 

vårdnadshavares perspektiv i den specifika frågan utan tidigare underlag har använts. Denna 

analys fokuserar på lärande och social kontext utifrån ett barnperspektiv, samt lyfter vissa 

aspekter av personal- och miljöfrågorna. 

Lärande 

Lgr11 säger tydligt att “skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Lärande är kärnan i skolverksamheten och måste 

därför belysas i en analys av skolsituationen. 

Många studier tittar på hur olika faktorer påverkar elevers lärande och resultat. Översiktlig 

forskning kan inte påvisa på generaliserbara slutsatser vid jämförelse av små och stora skolor 

och kunskapsresultat, utan belyser andra konsekvenser av skolstorlek som i sin tur kan påverka 

                                                           
12

 Läroplanen 11 s.8 

219



13 
 

lärandet såsom resurser, rekrytering, och liknande.13 Det finns en del studier som visar på att 

små skolor (färre än 300 elever) påvisar bättre resultat än stora skolor (över 800 elever).14 Men 

det finns även studier som visar att större skolor kan uppnå liknande resultat om lärare 

anpassar sin undervisning och fokuserar på de enskilda eleverna. 

I alltför små arbetslag på skolor begränsas även lärares kompetensutveckling, varierat tänkande 

i undervisningen samt lärargruppens sammantagna förmåga att anpassa undervisningen till 

varje elev. En framgångsfaktor i skolan är det kollegiala samarbetet där lärare tar del av, 

diskuterar och utvecklar sin och andras undervisningspraktiker.15  

Det har även visats på andra relevanta samband mellan olika skolor och framgång i skolan. 

Jämförelser visar att det är större skillnader mellan pojkar och flickor i glesbygdskommuner än i 

större orter. Det är också fler avhopp från gymnasiet hos elever från små skolor.16 

En förklaring till detta är att små skolor har små elevunderlag vilket innebär att gruppen är mer 

sårbar för variation. Detta har märkts på Sandlyckeskolan där Rektorn noterade att en årskurs 

nyligen inte hade någon elev med lite starkare driv vilket ledde till att hela gruppen hade lite 

mindre driv än vanligt. Det har även visats i forskning att lågpresterande elevers resultat blir 

bättre om de är i klasser med högpresterande elever. Detta gäller oavsett skolstorlek, men 

sannolikheten för en mer blandad klass är högre när klassen är större.17 Annan forskning visar 

att elever med särskilda behov får bättre resultat i en liten skola då de får mer uppmärksamhet 

från läraren. 

I den största sammanställningen av forskning om undervisning, visar John Hattie (2009) att den 

största faktorn som påverkar skolresultat är lärarens förutsättningar att anpassa 

undervisningen till varje elev. Andra metaanalyser pekar också på vikten att se till kontexten och 

förutsättningarna för undervisningen. Där till exempel läroplanens nya krav på att endast 

legitimerade lärare kan sätta betyg för ökande betydelse i skolan.18 

Skolans kompensatoriska uppdrag att tillgodose en likvärdig utbildning oavsett elevernas 

individuella förutsättningar är en central del i lärandet. Generellt i Sverige har skillnaden i 

resultat ökat beroende på socioekonomisk status.19 I Båstad kommun har skillnaden i resultat 

beroende på föräldrars utbildningsnivå ökat de senaste åren.20 För att bryta den trenden och 

                                                           
13

 Adolfsson, C-A, 2014. Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en 
forskningsöversikt, Linnéuniversitetet.  
14

 Mycket av forskningen är gjord i USA, där skolorna generellt är större än i Sverige. I studierna fanns även 
skillnader mellan skolorna i andra faktorer som påverkar skolresultat såsom socioekonomisk status på 
familjerna, lärares utbildning, erfarenhet och tid lagd på pedagogik. Exempel på forskning är: Darling-
Hammond, Ancess & Ort, 2002 och Eberts et al 1990 
15

 Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London, New York: Routledge. 
16

 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014 
17

 Eberts, R. W., Schwartz, E. K., & Stone, J. A. (1990). School reform, school size and student achievement. 
Economic Review, 26(2), 2. 
18

 ”Klarar den lilla skolan de stora kraven? Om skolavveckling eller skolutveckling”, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014 
19

 PISA, 2015, hämtat 170823 http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/SWE?lg=en 
20

 Statistisk från Skolverket för årskurs 9 då det inte finns tillgänglig statistik för åk6. 
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tillgodose en likvärdig skola är det viktigt att skolenheterna har tillräckligt med flexibla resurser 

för att skapa med extra stöd. 

Social kontext  

Lgr11 betonar även den sociala kontexten i skolan då “skolan ska sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. Den sociala kontexten är viktig 

både för elevens trygghet och lärolust men även för dennes sociala utveckling och 

identitetsutveckling.  

Forskning visar att kompisrelationen är avgörande för att ett gynnsamt identitetsskapande ska 

ske. Kamratrelationen är den som det finns många utav t.ex. klasskamrater och som behövs för 

att kunna skapa identifikation med flera och eventuellt vid behov kunna skapa nya 

kompisrelationer. Ungdomarnas socialisationsprocess gör att gruppen blir mycket betydelsefull 

för dem, här söker de, förhoppningsvis tillsammans med en kompis bekräftelse och i gruppen 

sätts betyget på om de duger eller inte.”21 Pedagoger berättar att sammanslagningen mellan 

Backaskolan och Västra Karup skola visade liknande resultat då eleverna fick större grupper av 

potentiella kompisar.  

Barnen i Båstad mådde sämre 2016 än 2012 enligt självskattning i folkhälsoenkäten som görs av 

Region Skåne. Både pojkar och flickor i årskurs 6 i Båstad anger lägre än snittet i Skåne att de 

har en riktigt nära vän, samt lägre än snittet att de trivs i skolan och har i högre grad utsatts för 

trakasserier.22  

 

Tillgänglig personal 

I de små skolenheterna är det flera tjänster som blir deltid istället för heltid. Detta har lyfts till 

exempel gällande elevhälsoteamet (EHT) som fördelas över flera skolenheter. När deras tjänst är 

delad över flera skolenheter ökas deras belastning av logistik och administration på bekostnad 

av konsultationstid med barnen. Samma personalkostnad per elev leder alltså till färre 

arbetstimmar med eleverna. Personalen har själva lyft att de kan vara mer effektiva när 

elevgruppen är samlad på en skolenhet. Det ger även en trygghet till eleverna med stabiliteten 

av konsekvent närvaro på skolan. 

Fysisk miljö 

Den fysiska miljön är både viktig som arbetsmiljö och för elevernas utveckling. Enligt enkäter 

känner sig eleverna överlag trygga i sina skolmiljöer och har goda tillgångar till fina utemiljöer 

och aktiviteter. Inomhusmiljöerna är mer begränsade med problem i ventilation och likanande 

som påverkar arbetsmiljön och arbetsförmågan. Skolorna har varit kreativa och flexibla i att 

använda sina miljöer, där till exempel Sandlyckeskolan har gjort om korridorer till 

arbetsutrymmen. Vissa perspektiv menar att små skolor har högre trygghetskänsla. Dock visar 

elevenkäterna i Båstad kommun att eleverna på den största F-6 skolan, Strandängsskolan, 

känner sig tryggare än genomsnittet och alltså att trygghet kan skapas även i större skolor.  

                                                           
21

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/kompisar-och-kamrater-brbarns-och-ungas-villkor-for-
relationsskapande-i-vardagen/ 
22

 Region Skåne, hämtat 170824 från ”Verktyget för folkhälsostatistik”  
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Beskrivning och analys 

Skolorganisationen påverkar olika barn på olika sätt. Forskning och erfarenhet visar på att 

elever som har goda förutsättningar att klara sig i skolan inte påverkas avsevärt av ändringar i 

skolorganisationen. Medan elever som har svagare resultat och svårare i skolan påverkas 

starkare och behöver därför tas hänsyn till. Dessa elever presterar bättre i klasser där det finns 

högpresterande elever och skulle därför gynnas av större klasser, samtidigt som de gynnas av 

individuell uppmärksamhet från läraren. Utvecklingen i skolan ställer även nya krav på 

utbildningen och pedagoger som belyses i uppdaterad läroplan där många lärare menar på 

större arbetslag underlättar utvecklingen av nya arbetssätt och pedagogers möjlighet att möta 

varje elev.  

Den snabba utvecklingen av nya pedagogiska krav och digitalisering i samhället i stort, innebär 

att behoven kommer att öka. Det betyder att det är ännu viktigare för barnen i den nära 

framtiden att ha en skola med större elevantal och lärarlag för att nå alla krav och mål i skolan. 

Den lite större skolan kommer ha med flexibilitet och kreativa impulser att utveckla och anpassa 

undervisningen mot nya krav och behov i skolan. 

Den mindre skolan som är nära eleverna kan ge ökad trygghetskänsla, men många stora skolor 

klarar av att skapa samma trygghetskänsla. De yngre eleverna i Båstad rapporterar dock låga 

nivåer av vänskap och trivsel i skolan och hög frekvens trakasserier trots små skolenheter. Det 

är en viktig aspekt att jobba med i alla skolor och särskilt vid en förändring som innebär nya 

miljöer och nya personer, både elever och lärare. 

Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, men sammantaget ligger det i elevernas bästa 

att ha en skola med goda förutsättningar att se den enskilda eleven och förbereda dem för nya 

kunskapskrav och samhällsutveckling. I framtiden får detta en ökande grad av konsekvens och 

relevans för eleverna eftersom kraven ökar. Det ligger alltså i barnens bästa idag men även 

starkare i barnens bästa i framtiden med en resursstark och flexibel skola som kan möte varje 

elev vilket kan göras med en lite större skolenhet.  
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Tjänsteskrivelse 
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Datum:  2017-09-22     

Handläggare: Johan Lindén     

Dnr: KS 000545/2014-600 

 

Yttrande beträffande konsekvensbeskrivning av utbildningsnämndens beslut 
om skolorganisation 
 

Bakgrund 

Undertecknad har på extremt kort varsel blivit ombedd att yttra sig i frågan om den konsekvens-
beskrivning som tagits fram av skolchefen gällande utbildningsnämndens beslut om framtida 
skolorganisation. 
 

Aktuellt 

Undertecknad har inte haft möjlighet att läsa igenom hela skolutredningen och har bara läst 
igenom och tagit ställning till de delar av konsekvensbeskrivningen som rör ekonomin. 
 
Skolan i Grevie: 

Investeringar ur ett budgetperspektiv: 

Ny skola Grevie är redan upptagen i budget 2018 under planår 2020. Därmed har vi i budget 2018 
redan tagit höjd för dessa avskrivnings- och räntekostnader. Dock bör investeringssiffran för år 
2020 justeras från 50 till 56 mkr, dvs + 6 mkr i ökade investeringar för själva skolan. 

Idrottshall verkar inte vara upptagen i investeringsbudget så vida inte denna är tänkt att inklude-
ras i de 50 mkr som ligger där redan. Men den siffran är ju inte rimlig i förhållande till de nya 
siffror som T&S angett. Konsekvensbeskrivningen överväger även att vi hyr tid i Grevie GIKs 
idrottshall vilket i så fall skulle innebära att vi slipper investeringskostnad för idrottshallen i 
kommunens budget.  

Driftskostnader ur ett budgetperspektiv: 

Skolinvesteringen: 

När det gäller kapitalkostnader för Grevie skola är dessa dock bortplockade ur pengen och 
fastighetsbudgeten i och med att anläggningen är utrangerad ur anläggningsregistret. Denna 
kapitalkostnad återkommer när den nya Grevieskolan är klar och ersätts i budgetramarna per 
automatik den dagen investeringen är klar. Detta i och med den centrala hantering vi tillämpar för 
kapitalkostnader i budget och utfall vilket innebär att verksamheterna får exakt kompensation i 
budget jämfört med utfall för alla kapitalkostnader. 

Tillägg behöver sannolikt göras för underhåll och andra fastighetsrelaterade driftskostnader i och 
med att dessa plockats bort ur budgeten när Grevieskolan utrangerades. Dessa har teknik och 
service uppskattat till 600 tkr i konsekvensbeskrivningen. 

Om vi hyr idrottshall istället för att bygga en så tillkommer hyreskostnader för idrottshallen.  
En ökad hyres/driftskostnad på 1 000 mkr/år har i så fall uppskattats i konsekvensbeskrivningen 
för detta. 

Om idrottshallen inte är inkluderad i dagens avsatta summa i plan 2020 så tillkommer avskriv-
nings- och räntekostnader för denna ungefär med det belopp på 860 tkr/år helårseffekt som 
angetts. Likaså underhålls/driftskostnader som uppskattats till 255 tkr/år av T&S. 
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Personalbemanningen: 

När det gäller frågor om personalbemanning (lärare mm) så är min uppfattning att i och med att 
pengen är framtagen när vi hade en skolorganisation baserat på att även Grevie skola fanns så 
är skolpengen per elev redan i rätt nivå. Med andra ord kan man hävda att skolan åtnjuter en 
effektivitetsvinst i dagsläget när Grevieskolan inte är i bruk och eleverna samt deras skolpengs-
finansiering flyttats till övriga befintliga skolor. 

Enligt mitt sätt att tänka blir det därför svårt att föra något resonemang om extrakostnader för 
personal om Grevieskolan återuppbyggs. Jag vet inte hur ni resonerat när ni tog fram beräkning-
arna och om det finns någon koppling eller företeelse i skolpengen som jag inte är insatt i. Båda 
mina ekonomer är frånvarande för tillfället och återkommer inte för i slutet av nästad eller i 
början av nästnästa. Kan därför inte stämma av med dem och reserverar mig därför lite i denna 
fråga. 

 
Skolan i Torekov: 

Delar synpunkter och hänvisar till konsekvensbeskrivning! 
 
Västra Karups skola 

Delar synpunkter och hänvisar till konsekvensbeskrivning! 
 
Periodisering i budget 

Inga investerings- och driftskostnader som framhålls i konsekvensbeskrivningen verkar ha  
någon inverkan på budget 2018 utan får effekt på senare planår. 
 
 
 
 
Båstad 2017-09-22 
 
 
Johan Lindén 
Ekonomichef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Sida 

9 av 25 

Bl.STADS KOMM1 :N 

UN §49 DnrUN 000266/2015 - 600 

Optimal grundskoleorganisation - södra delen av Båstads 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett 
underlag som visar att ferri av sju skolenheter i kommunen, bland annat 
Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är 
anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och . 
läroplanen. 

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

Förvaltningens förslag 1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från 
Sandlyckeskolan. 
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

För edragande Sara Damber, skolchef, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar följande: 

Ajournering 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie skola sätts igång 2019. 

Stefan Olsson (C) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Sammanträdet ajourneras 20 minuter. 

Carolin Gräbner (SO) yrkar bifall till Helena Stridhs yrkande. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne ]ung (M) och Linda lvarsson (M) 
yrkar följande: 
1. En F-6 skola inom kommunens södra del och en F-9 skola i Förslöv. 
2. Västra Karups skola och Förslövs skola modernise ras för att motsvara 
dagens krav och möjlighet att möta morgondagens krav på hållbar, tidsenlig 
och likvärdig utbildning. 
3. Sandlyckeskolan läggs ned. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner a tt utbildningsnämnden 
bifaller Helena Stridhs yrkande. Omrös tning begärs. 

)usterandes siITTJaturer Utdragsbes tvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Reservation 

2017-06-13 10 av 25 

Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Helena Stridhs yrkande röstar ja. Ledamot som vill 
bifalla Mats Lundberg, Ingrid Zäther, Susanne Jung och Linda Ivarssons yrkande 
röstar nej. 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Kerstin Johansson (BP) X 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Carolin Gräbner X 

Stefan Olsson (C) X 

Linda Ivarsson (M) X 

Susanne Jung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Helena Stri<lh (BP) X 

Omröstningen faller ut med 5 ja-röster och 4 nej-röster. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla Helena Strids (BP) yrkande. 

Utbil<lningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Behålla Sandlyckeskolan tillsvidare och renovera så att den blir 
ändamålsenlig. 
2. Västra Karups skola moderniseras och det skapas lokaler för slöjd, grupprum 
lärararbetsplatser etc. 
3. Projektering av Grevie sko la sätts igång 2019. 

Mats Lundberg (L), Ingrid Zäther (S), Susanne Jung (M) och Linda Ivarsson (M) 
reservar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-06-07 

Handläggare: Sara Damber 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

Tjänsteskrivelse 

Till: Utbildningsnämnden 

Skolorganisationen för södra delen Båstad 

Förslag till beslut 

1 (2) 

1: Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan. 
2: Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie. 
3: Sandlyckeskolan läggs ned. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades ett underlag som visar att 
fem av sju skolenheter i kommunen bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och 
Förslövs skola F-6 inte är anpassade till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen 
och läroplanen. 

Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-30 presenterades en utredning för "Hållbar 
och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig utbildning": 
se bilaga 1. 

Aktuellt 
I Förslövs skola F-6 har en utredning gjorts i tre av byggnaderna som visar stora problem med väg
gar, tak och ventilation vilket påverkar inomhusmiljön. Dessutom är den befintliga skolbyggnaden 
och dess utformning inte anpassad till dagens utbildning och de hav som finns i skollagen och läro
planen. Bland annat saknas i hög grad möjligheter till flexibla lärmiljöer, där samverkan, kollabora
tivt och individualiserat arbete kan äga rum. Grupprum och ytor anpassade för elever i behov av 
särskilt stöd saknas. 

Västra Karups skola har problem med ventilationen . Skolan är trång och i stort renoveringsbehov. 
Skolbyggnaden är inte heller anpassad till dagens utbildning och de krav som finns i skollagen och 
läroplanen. Även här saknas flexibla lärmiljöer där rum för lärande och utveckling kan ta form. Möj
ligheter till avskildhet i grupprum för elever i behov av särskilt stöd saknas. För en del av personalen 
saknas arbetsrum och rum för reflektion och kollegialt samarbete. 

Sandlyckeskolan, som föreslås läggas ner, har renoveringsbehov, särskilt stora svårigheter att reluy
tera utbildad personal och svårt att erbjuda heltidstjänster. Då Sandlyckeskolan dessutom salmar 
slöjd och hemkunskapslokaler blir kostnader stora för att bussa elever till andra skolor. Skoldagen 
förlängs för eleverna och skapar logistiska utmaningar för bussorganisationen. Ett begränsat elevan
tal med små klasser minskar förutsättningarna för en likvärdig skola i Båstads kommun och kan in
nebära ett socialt utanförskap. Skolverket föreskriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbild
ning var e leven än bor. 

Konsekvenser av beslut 
Vid till- och ombyggnation av Förslövs och Västra Karups- skola enligt förslag, kommer driftse
konomiska fördelar att uppnås när det gäller ventilation, uppvärmning, städ och belysning. 
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Dessutom kan följande uppnås: 

• Årliga driftkostnaderna för Sandlyckeskolan på 1,6 mkr försvinner. 
• Renoveringar om 4,6 mkr behöver inte göras på Sandlyckeskolan 
• Marken kan säljas 
• Elever i behov av särskilt stöd kan få förbättrade förutsättningar då resurser samlas vid 

färre enheter och lokalerna anpassas 
• De nya lokalernas utformning och tillgängliga lärmiljöer kan stödja lärares möjligheter 

att nå ökad måluppfyllelse för eleverna. 
• Kollegialt samarbete kan utvecklas då personalgruppen samlas på färre skolor. 
• Båstads attraktionskraft som arbetsgivare ökar 
• Måltidstransporter blir överflödiga 
• Skolskjutsorganisationen kan optimeras 
• En rektorstjänst kan sparas in 

Barnkonsekvensanalys 
Barnens rätt till välbefinnande och utveckling blir i högsta grad påverkad av beslutet. Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet enligt Barnkonventionens artikel 3. Barns rätt till en 
tillgänglig lärmiljö för gemenskap och delaktighet är grundläggande. Alla barn ska uppleva 
begripliga, hanterbara och meningsfulla sammanhang. Arbetsmiljölagen gäller i skolan1. Skolan 
planeras utifrån ett barnperspektiv för att på bästa sätt främja deras utveckling. Skolverket 
menar att alla skolor ska vara bra skolor när det gäller likvärdighet och resultatutveckling. Om 
vi satsar på att främja och förebygga ger det långsiktigt hållbara mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster enligt SKL's rapport Psykisk hälsa, barn och unga, 2016. SKL 
betonar att den byggda miljön ska stödja barns intressen och aktiviteter samt erbjuda 
mötesplatser som kan utgöra stödjande miljöer för både sunda levnadsvanor och social 
gemenskap. "Barn och unga har rätt att vara delaktiga i samhället och ha inflytande i beslut 
som rör dem. När barn och unga kan påverka sin omgivning stärks de av att vara delaktiga 
samtidigt som de bidrar till att miljön både lockar och fungerar bättre." (SKL, 2016) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1 "Hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning" 

1 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf 
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I denna utredning kartläggs faktorer som inverkar på förskolans och grundskolans 
verksamheter i Båstads kommun. Genom omvärldsbevakning utreds nuläget för förskolorna och 
grundskolorna, vad framtiden kan bringa och vilka utmaningar och möjligheter som finns 
gällande demografi, lärmiljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. För att få till den bästa 
organisationen och för att förankra kommande förändringar krävs ett brett perspektiv. 
Omvärlden förändras och det sker en ständig utveckling som påverkar förskolans och 
grundskolans verksamheter genom nya krav och behov. För att kommunen som huvudman, och 
förskolan och grundskolan som verksamhet, ska kunna möta dessa krav och behov krävs en 
långsiktig och strategisk satsning. Slutprodukten är ett förslag till en hållbar och optimal 
förskole- och grundskolestruktur för en likvärdig och tidsenlig utbildning. Till utredningen 
tillkommer fyra bilagor: 

Bilaga 1: Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 skolor och tabeller över födelsesiffror. 
Bilaga 2: Siffror för demografi. 
Bilaga 3 och bilaga 4: Kostnadsberäkning. 
Bilaga 5: Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2016-2025. 

Inledning 

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." 

- Läroplan för förskolan Lpfö 98, s 5. 
Genom en trygg och utvecklande omgivning får barnen skapa, och växa in i sin roll som 
medborgare i vårt samhälle. Förskolans uppdrag handlar om att skapa en bas för kommande 
möjligheter och utmaningar för barnen. 

"Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska 
förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsjlöde 
och en snabb förändringstakt." 

- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri tidshemmet 2011, s 9. 
Grundskolans uppdrag innefattar bland annat att vägleda eleverna i den komplexa verklighet 
som de befinner sig i. Genom att rusta eleverna med breda kunskaper och förhållningssätt 
utvidgas den bas som skapades i förskolan. Eleverna blir reflekterande individer med ett 
analyserande förhållningssätt. Dessa elever är framtidens medarbetare, entreprenörer, 
kreatörer, inspiratörer och samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans uppdrag är 
tydligt klargjort i läroplanerna och bygger på en bred värdegrund. Både förskola och grundskola 
bedriver viktiga verksamheter och formar barn och elever i deras roller som 
samhällsmedborgare. Förskolans och grundskolans utveckling är tätt sammankopplat med 
samhällets utveckling. Den grund som skapas i förskolan och grundskolan måste vara hållbar 
under hela livet. 

Kommunen som juridisk person är huvudman inom skolväsendet. Huvudmannen har det 
yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i 
skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Detta ansvar innebär bland annat att fördela resurser 
och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. 
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Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav 
på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Utöver de lagkrav som förskolan och grundskolan måste förhålla sig till finns det 
flera omvärldsfaktorer som påverkar verksamheterna inom förskola och grundskola. 
Omvärldsfaktorer såsom ökad urbanisering, ekonomiska skillnader mellan kommuner samt 
möjligheter att rekrytera kvalificerad personal påverkar kommunernas möjligheter att 
organisera verksamheterna inom förskola och grundskola. Det gör att skillnaderna mellan 
kommuner ökar i fråga om vilka förutsättningar de har att utforma en likvärdig förskola och 
grundskola. Verksamheten behöver bygga på en effektiv organisation och utformas så att varje 
barn och elev får utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter så långt möjligt. Detta för att få 
så goda förutsättningar som möjligt för att forma sina liv i en allt mer globaliserad framtid. 1 

Mål 

Utbildningsnämnden har målet att Båstad ska bli bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige. 
Därutöver har både förskolan och grundskolan ett kompensatoriskt uppdrag enligt Skollagen, 
och skall vara likvärdig. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Ett 
av målen för grundskolan är att alla elever ska nå godkänd nivå i samtliga ämnen. Uppdraget är 
att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. 

Uppdrag 

Utbildningsnämnden beslutade 2015-12-01 att uppdra till förvaltningen att: 2 

1. Göra en sammanfattning av remissyttranden 
2. Ta fram siffror för demografi 
3. Kostnadsberäkna de olika förslagen 
4. Lämna förslag på en optimal förskole- och grundskoleorganisation. 

Uppdrag 1 har genomförts och återfinns i protokoll från Utbildningsnämnden.3 

Uppdrag 2 redovisas i bilaga 2. 
Uppdrag 3 redovisas i bilaga 3 och bilaga 4. 
Uppdrag 4 redovisas i detta underlag. 
Förslaget på en optimal förskole- och grundskolestruktur baseras på underlaget i denna 
utredning, med fokus på tre områden: Demografi och nya upptagningsområden, lärmiljö och 
arbetsmiljö samt kompetensförsörjning. 

Med avstamp i resultatet från dessa fokusområden, samt nämnda mål och uppdrag ämnas 
följande frågeställningar att besvaras: 

Hur skapas en optimal förskole- och grundskolerganisation 2027 utifrån lokaler, 
kompetensförsörjning och lärmiljö/lärverktyg? 
Vilka steg ska tas varje år - från 2017 och fram till år 2027- för att nå dit? 

1 http://skolchef.se/wp-content/uploads/2014/ 12/5. Samha%CC%88 l lsutveckl i ngen-och-dess-pa%CC%8A verkan
pa%CC%8A-sko lan-Bearbetad revB.pdf 
2http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20 
och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Protokoll/2015/2015- 12-0 I .pdf 
3 Kallelse från 2016-01-19, UN000266/2015-600 s. 16-20 
Sammanfattning av remissyttrande - skolutredning för tidsenlig och likvärdig utbildning 
http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbildninl!.sn%C3%A4mnden/Kallelser/2016/2016-01 -19.pdf 
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I Båstads kommun är befolkningsprognosen byggnads baserad, vilket innebär att kommunens 
befolkningsprognos för åren 2016-2025 baseras på historiska data och påbörjat, samt planerat 
bostads byggande i kommunen. Befolkningsprognosen tar hänsyn till flera parametrar. 
Kommunen har en stor andel bostäder som används som fritidshus. Därför beräknas ökningen 
av antalet invånare i prognosen vara lägre än i andra svenska kommuner. Dessutom sker störst 
inflyttning till kommunen av människor i åldern 50-65, följt av ålderskategorin 27-40. 
Människor i åldern 19-26 lämnar kommunen för att utbilda sig, resa eller bosätta sig i större 
städer. Det är främst genom inflyttning som Båstads kommun det senaste året har ökat sin 
befolkningsmängd och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta öka i antal. 
Mellan åren 2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer.4 De närmsta två 
åren förväntas ökningen vara blygsam. Från år 2021 förväntas grupperna 1-5 år, 6-12 år samt 
13-15 år att öka, vilket påverkar underlaget för förskolor och skolor.s 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen per år, baserat på de senaste 8 åren. Antalet 
nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som de senaste fem åren.6 Även om födelseöverskottet förväntas vara 
negativt kommer antalet barn öka. Inflyttningen för 0-12 åringar förväntas bidra till denna 
ökning. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig inflyttning av barn, eftersom en 
byggboom ökar antalet barn . . 

Framtid 
Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostads byggande är inte enbart koncentrerat till de stationsnära 
lägena. Inte sedan början av 90-talet har det byggts så mycket som det har påbörjats, och 
planerats för i kommunen. Förändring av befolkningsmängden är inte enbart kopplad till antalet 
tillgängliga bostäder - variation av bostadstyper, antal arbetstillfällen, brett utbud av kultur, 
handel och inte minst kommunal service är nyckelfaktorer för att få befintliga invånare att 
trivas, och för att locka nya invånare till kommunen. 

I den barn- och elevprognos som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret, har utvecklingen 
av olika bostadsområden i kommunen vägts in.7 Med etableringen av två nya stationer beräknas 
befolkningsmängden att öka. Det blir även en ökning av barn i de åldrar som behöver förskola 
och grundskola. Dessa effekter av expansionen av vissa områden i kommunen, som exempelvis 
Hemmeslövsområdet, är viktiga att beakta. Prognosen tjänar som underlag för framtida 
planering av förskole- och grundskoleorganisation. Eftersom befolkningsprognosen är 
byggnads baserad och föränderlig över tid bör planeringen för förskole- och skolorganisation 
följa utvecklingen av områdena noga och anpassa verksamheten utefter. 

4 Bilaga 5, s. 3. 
5 Bilaga 5 s. 18 
6 Bilaga 5, s. 13. 
7 Tjänsteskrivelse, s. 12-13 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbi ldningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/2016/20 16-03-15%20.pdf 
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På Bjärehalvön sker en urbanisering och de större tätorterna växer. Samtidigt bor cirka 25 % av 
kommunens 0-5 åringar på landsbygden, eller i orter med färre än 500 invånare. Denna spridda 
fördelning av invånare påverkar kommunens verksamhet gällande förskolor, grundskolor och 
skolskjutsar. Dessutom skapar den åldrande befolkningen stora utmaningar för framtiden 
gällande skatteunderlag för att finansiera ökade kostnader för kommunal service. Behovet av att 
attrahera arbetskraft och nya invånare att bosätta sig på året-runt basis i kommunen ökar. 
Kommunens egen verksamhet kan dra direkt nytta av den ökade tillgängligheten med 
kollektivtrafiken då goda kollektiva förbindelser är en av de viktigaste faktorerna i val av 
arbetsplats. De egna verksamheterna, såsom förskolor och skolor, är stora arbetsplatser vilket 
gör lokalisering av attraktiva och kollektivtrafiksnära lägen viktigt för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och underlätta rekrytering. Tillgängligheten underlättar för anställda att få ihop 
livspusslet med arbete, familj och fritid. Befolkningsprognosen och barn- och elevprognosen bör 
tjäna som en fingervisning för planering av framtida förskolor och skolor. Förskolor och skolor 
utgör en viktig del i det närliggande samhället och förändringar i organisationen omges av 
komplexitet. Den byggnads baserade befolkningsprognosen är viktig att beakta för att anpassa 
förskolorna och skolorna utifrån utvecklingen i samhället. I takt med att 
befolkningssammansättningen förändras i kommunen påverkas även elevunderlaget. En 
förutsättning för en optimal skolorganisation i en kommun av Båstads storlek ställer krav på ett 
visst elevantal på varje F-6 skola. Grunden bör vara minst 22-30 elever per årskull. Det blir då 
mellan 154 och 210 elever på en skolenhet, vilket fortfarande räknas som en liten skola. Ett 
stabilt elevunderlag ger rektor möjligheter att bilda klasser och grupper utifrån elevernas rätt 
till måluppfyllelse i varje ämne. 

Lärmiljö och arbetsmiljö 

Nuläge 
En bedömning av lokalerna i förskolorna och grundskolorna har genomförts utifrån 
läroplanerna, Lpfö 98 för förskolan och Lgr 11 för grundskolan och fritidshemmet. 8 

Bedömningen har genomförts med hänsyn till de funktioner som ska finnas i enlighet med 
Skollagen vad gäller fysisk utformning. Denna bedömning finns även som bilaga i redovisningen 
av Vårdnadshavarenkäten 2014. Vad gäller förskolan uppfyller inte Backabyns eller Skogsbyns 
förskolor de krav som finns. Resterande förskolor uppfyller delvis kraven, men ingen förskola 
uppfyller alla krav. Liknande resultat återfinns i fråga om grundskolorna. Förslövs skola 7-9 och 
Strandängsskolan 7-9 uppfyller kraven till största delen. Resterande saknar däremot en stor del 
av de funktioner som krävs för en optimal lärmiljö. Utifrån läroplanerna och Skollagen saknar 
både förskolor och grundskolor de flesta funktionerna vad gäller lokaler och fysisk utformning. 

Efter genomförandet av Vårdnadshavarenkäten 2014 utfördes en statuskontroll av alla 
förskole- och grundskolelokaler av Båstadhem i maj 2015. Båstadhem har för varje enhet 
beskrivit renoveringsbehoven med tillhörande kostnadsuppskattning. Östra Karups förskola är 
den enda förskolan som i nuläget inte har ett renoverings behov. Skogs byns förskola inväntar 
svar om rivning/renovering/nybyggnation. Statuskontrollen kopplas inte till kraven i 
styrdokumenten. 

8 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del 1: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20hand lingar"/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 J 5-09-08%20del%20 l .pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A41le/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar"/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20 J 5-09-08%20del%202.pdf 
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Bedömningen utifrån läroplanerna och Skollagen påvisar brister vad gäller den digitala 
lärmiljön, det saknas lokaler för barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning.9 Dessutom är både ljudmiljö, ljusmiljö och luft, värme och ventilation bristfälliga. 
Dessa faktorer påverkar både elevernas och personalens arbetsmiljö och inverkar på så sätt 
negativt på elevernas lärmiljö. Vad gäller personalens arbetsmiljö återfinns stora brister 
beträffande platser för möten och arbetsplatser. Pedagogerna behöver rätt förutsättningar för at 
lyckas med uppdraget att uppfylla kraven i skollagen och läroplanerna. Undervisningen i 
grundskolan utvecklas från lärarnas individuella arbete till ett gemensamt arbete, vilket innebär 
att tillgång till både enskilda och gemensamma adekvata arbetsplatser krävs. Lärarbristen är ett 
faktum varför pedagoger kan välja, och även välja bort, om arbetsmiljön inte är tillräckligt god. 

Utöver den fysiska arbetsmiljön bör även den psykosociala arbetsmiljön för barnen och 
eleverna beaktas. För barn och elever på mindre enheter kan det begränsade kompisunderlaget 
inverka negativt på den psykosociala arbetsmiljön. Även problem med gruppdynamiken kan 
uppstå. Möjligheterna att utveckla sin sociala kompetens urholkas på en mindre enhet och 
risken för isolering ökar. Den sociala kompetensen är en viktig faktor för att skapa framtidens 
samhällsmedborgare. 

Pedagogerna och ledningen arbetar aktivt med att utveckla den digitala lärmiljön. En IKT
plan har implementerats och arbetet fortskrider. IKT-satsningarna är en långsiktig strategi och i 
linje med att skapa en hållbar, optimal och likvärdig förskola och grundskola i Båstads kommun. 

Framtid 
Bedömningen som gjordes av lokalerna utifrån läroplanerna och skollagen visade på stora behov 
av en anpassad lärmiljö med lokalerfor barn och elever i behov av särskilt stöd och enskild 
undervisning. Dessutom saknades det på de flesta förskolor och skolor platser för möten och 
arbetsplatser för personal. För att möta de behov som finns har en kostnadsberäkning på en 
tillbyggnad av grupprum, mötesrum och arbetsrum tagits fram.10 Denna kostnadsberäkning är 
endast en schablon och syftar till att ge en bild av behövliga investeringar. I samband med 
eventuella tillbyggnader bör även ljusmiljö och ljudmiljö ses över och justeras eftersom brister 
påvisats. Undertak och belysning bör bytas ut efter dagens krav, samt byte av armaturer och 
byte till lågenergilampor. Förbättring av ljusmiljö och ljudmiljö är en förutsättning för god 
lärmiljö och arbetsmiljö, och ska ske i samråd med sakkunniga. 

Ett ungefärligt pris per kvadratmeter vid tillbyggnad har använts vid kostnadsberäkning och 
detta schablonpris har tillhandahållits från Teknik och Service. Priset för nybyggnad och 
ombyggnad inomhus skiljer sig från fall till fall och kan därför vara missvisande. Därför har 
fokus lagts på tillbyggnad där priset är cirka 30-35 tkr /kvm. Kostnaderna för tillbyggnad 
beräknas på 3 0 tkr /kvm. Utifrån de brister som påvisats vid bedömningen av lokalerna har ett 
antal grupprum, arbetsplatser och mötesrum per enhet antagits och kostnaderna redovisas i 
bilaga 3 och bilaga 4. 

Utmaningar och möjligheter 
Utbildningen i förskolan och grundskolan ska äga rum i lokaler som är anpassade till nuvarande 
Skollag och läroplaner. Det gäller både innehållet i utbildningen för barnen och eleverna, så väl 
som kravet på legitimerad personal som måste ha tillgång till en god arbetsmiljö. Merparten av 
grundskolorna är byggda för en helt annan verksamhet än den verksamhet som lagstiftningen 

9 Vårdnadshavarenkät 2014 - utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del I : 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/20 15/2015-09-08%20del%201.pdf 
Del 2: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A4lle/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/20 15/20 15-09-08%20del%202.pdf 
10 Bilaga 3 och 4. 
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idag kräver, vilket är en stor utmaning. Kostnadsberäkningen i bilaga 3 och bilaga 4 åsyftar 
perioden 2017-2022 och visar renoveringsbehov på samtliga förskole- och grundskolenheter i 
Båstads kommun. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkar lärmiljön i 
förskolorna och grundskolorna och stora satsningar krävs. Tidsenliga lokaler är en viktig del av 
en hållbar och optimal förskole- och grundskolestruktur. Möjligheten att dela stora grupper i 
små grupper, skapar stora och små mötesplatser vilket ger möjlighet till avskildhet ger alla barn 
och elever förutsättningar att utvecklas och nå uppsatta mål. För att kunna erbjuda 
verksamhetsanpassade lokaler med flexibla lärmiljöer är det viktigt att beakta frågan om 
kommunala medel ska användas till byggnader eller till utbildning. Klok lokalplanering ger 
förutsättningar för effektiv lokalanvändning vilket ger lägre lokalkostnader på sikt. 

Kompetensförsörjning 

Nuläge 
Utifrån HR-avdelningens underlag som belyser framtida kompetensförsörjningsbehov kommer 
det finnas ett antal utmaningar för Båstads kommun. På nationell nivå har Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) gjort bedömningen att det kommer behövas 150 000 nya medarbetare inom 
skola och förskola fram till år 2023. De två bidragande faktorerna till det ökade behovet är 
pensionsavgångar samt ökat antal barn i förskole- och skolålder under de kommande 10 åren. 
Förändringar i demografin påverkar rekryterings behovet tillsammans med hur snabbt skolan 
anpassas till att bli en tekniskt och pedagogiskt modern lärmiljö och arbetsplats. Dessutom . 
försvårar de snäva behörighetskraven planering och bemanning på mindre skolor, i de ämnen 
som inte har så många undervisningstimmar. 

I den SWOT-analys som genomfördes med rektorer och förstelärare, som visar på styrkor och 
svagheter, i Båstads kommun kring den framtida kompetensförsörjningen visas att styrkorna är 
det positiva klimatet i kommunens skolor samt hög ambitionsnivå och måluppfyllelse. Analysen 
visar att svagheter och risker ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är slitna lokaler och sliten 
utrustning som gör det svårt att bedriva modern och likvärdig undervisning. Lokaler som inte är 
ändamålsenliga påverkar arbetsmiljön för barnen, eleverna och medarbetarna. En annan risk 
som tas upp i SWOT-analysen är ett begränsat elevunderlag och det geografiska läget som 
minskar möjligheterna till attraktiva heltidstjänster.11 På små enheter där det både finns ett 
begränsat elevunderlag och begränsat antal tjänster påverkas rekryteringsläget avsevärt. Att 
erbjuda attraktiva tjänster är en konkurrensfördel när antalet anställningsbara, legitimerade 
medarbetare minskar. 

Framtid 
I Båstads kommun kommer pensionsavgångarna att påverka rekryterings behovet. Fram till år 
2025 kommer 42 % av förskollärarna gå i pension, och 32 % av lärarna i årskurs 1-6 gå i 
pension. 50 % av lärarna inom de estetiska ämnena kommer att gå i pension under tiden. 
Eftersom barnkullarnas storlek skiljer sig åt mellan olika år förändras också behovet av lärare 
för skolans olika delar. Detta ställer stora krav på rektorns och förskolechefens förmåga att 
anpassa verksamheterna. 

11 Vårdnadshavarenkät 2014- utredning UN000266/2015-600. s.147-240 
Del!: 
http://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20sarnh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar°/o20o 
ch%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/20I5-09-08%20del%201.pdf 
Del 2: 
http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten.%20handlingar%20o 
ch%20protokol 1/U tbi ldn ingsn%C3 %A4mnden/Kal lelser/2015/20 I 5-09-08%20del%202. pdf 
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Enligt den prognos som SKL har gjort har samtliga pedagogiska yrkesgrupper inom förskola 
och skola goda chanser till en anställning. Utmaningen blir att få rätt medarbetare till de olika 
typerna av lediga tjänster. De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär dock 
betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som 
kommer till nytta för både barn, elever och medarbetare. För att påverka rekryterings behovet 
behöver Båstads kommun som arbetsgivare använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och 
nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar grundskolan och 
förskolan till än mer attraktiva arbetsplatser. 

Utmaningar och möjligheter 
Utmaningarna som pensionsavgångar och varierande storlek på barnkullarna innebär måste 
mötas med långsiktig, hållbar och strategisk planering inför framtiden. De närmaste årens stora 
rekryteringsutmaningar innebär att arbetsgivaren behöver bli mer attraktiv. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare beror av flera faktorer så som karriärmöjligheter, löneutveckling och god 
arbetsmiljö. Det finns mycket som arbetsgivaren Båstads kommun kan göra för att påverka 
rekryterings behovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Genom att utveckla den 
psykosociala arbetsmiljön, utnyttja tekniken bättre samt skapa bättre löne- och 
karriärmöjligheter förbättras förutsättningar för nuvarande samt kommande medarbetare. De 
stora utmaningarna för verksamheterna är att utveckla den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
samt anställningsvillkoren. 

Förskolorna och grundskolorna i Båstads kommun har påbörjat arbetet mot en mer 
digitaliserad lärmiljö, som är en viktig strategi för att modernisera och utveckla verksamheten. I 
samband med den ökade digitaliseringen krävs även kompetensutveckling för förskollärare och 
lärare. I Båstads kommun finns utvecklingsorienterade medarbetare och ledning vilket 
möjliggör framsteg mot en modern och ändamålsenlig lärmiljö. Kompetensutveckling är en 
viktig bit för att attrahera framtida medarbetare inom förskola och grundskola. Idag finns olika 
typer av tillfälliga satsningar, genom statsbidrag, som leder till kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling. Satsningar på karriärstjänster, lärarlyftet, och andra utvecklingsprojekt 
är en investering i både medarbetare som i verksamheten. Effekten av användningen av 
statsbidrag blir en kompetenshöjning hos medarbetarna. Eftersom statsbidragen endast är 
tillfälliga satsningar är det viktigt att behålla och utveckla den kompetensutvecklingsinsats som 
pågår. Genom en hög grad av samverkan mellan pedagoger med olika kompetenser möjliggörs 
en pedagogisk helhet och likvärdighet i verksamheterna. Olika kompetenser måste tas till vara 
inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap. Inom en mindre enhet kan det vara svårt att täcka 
in de olika kompetenser, även ämneskompetenser, som behövs för den pedagogiska helheten 
och likvärdigheten. Dessutom är heltidstjänster svåra att erbjuda på mindre enheter, vilket 
påverkar marknadsföringen av verksamheterna som attraktiva arbetsplatser. 

Slutsats 

Förskola 
Förskolornas storlek är idag från en och en halv avdelning till sex avdelningar vilket gör att det 
är svårt att erbjuda likvärdig utbildning i förskolan. Förskola ska erbjudas barn 1-5 år till 
förvärvsarbetande eller studerande föräldrar, samt till alla barn 3-5 år. För asylsökande barn 3-5 
år ska allmän förskola erbjudas. Skolverket har arbetat fram nya riktmärken för mindre 
barngrupper, vilka framgår av Skolverkets allmänna råd. Barngruppernas storlek baseras på 
forskning. Riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sätts till 6-12 barn i åldern 1-3, 
respektive 9-15 barn i åldern 4-5 år. Ekonomiskt kan då en tvåavdelningsförskola inte bära sig 
och den sociala miljön påverkas negativt. Varje förskola bör ha minst fyra avdelningar för att få 
en verksamhet i enlighet med läroplanen, skolpengens storlek, barnens vistelsetider och 
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skollagens krav på likvärdig utbildning. Klokast är att bygga med minst fyra avdelningar - eller 
bygga till där det är möjligt - med möjligheten att utöka till sex avdelningar. I nuläget finns det 
nio kommunala förskolor i Båstads kommun med allt från 1,5 avdelningar till 6 avdelningar. 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. Dock är en befolkningsprognos 
endast en fingervisning och utbyggnaden vid stationsområdena bör beaktas. 
Befolkningsprognosen kan skifta över tid. En ökning av barnfamiljer som söker sig till Förslöv 
och Hemmeslöv kan innebära en ökning av antalet 1-5 åringar i kommunen, vilket ställer krav 
på förskoleplatser. Utöver befolkningsprognosen bör de brister som påvisats i skolutredning 
beaktas vid planering av förskoleorganisationen. Lärmiljön i förskolan ska utformas för lek och 
lustfyllt lärande. Den ska inspirera, skapa nyfikenhet och stimulera till kreativitet samt ta tillvara 
och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och kunskaper. 

Utöver renoverings behovet är den omedelbara utmaningen att skaffa förskoleplatser i 
Hemmeslövsområdet. 

Grundskola 
I grundskolorna finns det idag stora lokalbrister som påverkar arbetsmiljön och lärmiljön. Detta 
försvårar möjligheten att erbjuda likvärdig utbildning för barn och elever, samt att kunna 
erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. För små enheter försvåras en redan ansträngd 
kompetensförsörjning utifrån ett begränsat elevunderlag och snäva behörighetsregler 
(legitimationskrav). Planeringen av grundskoleorganisationen baseras på befolkningsprognoser, 
där antalet barn utgår från födda och inflyttade barn. Dessutom spelar det framtida 
bostads byggandet roll för befolkningsprognosen och för framtida barn- och elevunderlag. För att 
kunna planera utifrån framtida elevunderlag har födelsesiffror tagits fram utifrån fyra olika 
geografiska områden.12 Dessa geografiska kluster ger tillsammans med födelsesiffrorna en bild 
av elevunderlaget. Område 3 består av Torekov, Västra Karup och Grevie. Område 4 består av 
Båstad inkl. Hemmeslöv. Område 5 består av Förslöv, och område 6 av Östra Karup. Område 4 
och 6 måste ses som en helhet till dess att utvecklingen i Hemmeslövsområdet har tydliggjorts 
och behovet av en ny F-6 skola i området har utretts. Elever från nuvarande Hemmeslövsområde 
tillhör Östra Karups skola, vilket inte framgår av bilagan. Kapaciteten på grundskolorna idag 
behöver sättas i relation till födelsesiffrorna i tabellen.13 Sifforna i tabellerna visar att det behövs 
ytterligare två klassrum på Västra Karups skola för en utökad kapacitet. Renovering av 
Strandängsskolan F-9, Östra Karups skola F-6, Förslövs skola F-9 och Västra Karups skola F-6 
måste genomföras för att få en lärmiljö som uppfyller Skollagens och Arbetsmiljölagens krav. 

Grundskolans nuvarande kapacitet F-6 
Område 3: 285 elever 
Område 4 och 6: 460 elever 
Område 5: 260 elever 

Konklusion 
Följande konklusion utgår från frågeställningarna om hur en optimal förskole- och 
grundskoleorganisation ska skapas utifrån lokaler, kompetensförsörjning och lärmiljö samt vilka 
steg som ska tas varje år för att nå dit. 

En hållbar och optimal förskole- och grundskoleorganisation för en tidsenlig och likvärdig 
utbildning skapas utifrån flera faktorer. Det finns utmaningar i fråga om den demografiska 

12 Bilaga 1, s. 1. 
13 Bilaga 1, s. 2-3. 
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utvecklingen, men samtidigt möjligheter med nya upptagningsområden i kommunen. Vad gäller 
lärmiljön och arbetsmiljön krävs stora satsningar och investeringar på alla enheter. De stora 
lokalbristerna påverkar möjligheterna att nå det politiskt satta målet om att Båstads kommun 
ska bli bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige. Dessutom är kompetensförsörjningsfrågan 
är tätt sammankopplad med arbetsmiljön på enheterna. Lokalerna ska stärka lärandet och 
organisationen - inte begränsa. För att kunna konkurrera om framtida medarbetare krävs en 
pedagogisk helhet med satsningar på kompetensutveckling. Med små enheter begränsas 
möjligheterna till utbyte av erfarenheter pedagoger emellan. 

Dessa utmaningar innebär stora investeringar för förskolorna och grundskolorna och för att 
möta utmaningarna behövs en investeringsplan för åren 2017-2022. Dessutom krävs en 
beredskap för åren 2023-2027. Med ökade krav och små enheter behöver nuvarande skolpeng 
höjas. Eftersom barn- och elevunderlaget baseras på antal nyfödda och inflyttade till kommunen 
behövs en strategi som följer den föränderliga befolkningsprognosen. En klok planering utgår 
från fem år i taget, vilket möjliggör en flexibel och optimal organisation. På så sätt kan effekterna 
av framtida nybyggnationer i kommunen beaktas och organisationen planeras utifrån framtida 
befolkning. Befolkningsprognoserna är en riktningsvisare som grundas på flera föränderliga 
variabler. Förutsättningar förändras kontinuerligt och därför är det ansvarsfullt och strategiskt 
att planera för organisationen i två perioder, 2017-2022 och 2023-2027. 

2017-2022: 
F-6 skola Östra Karup 
F-6 skola Västra Karup 
F-9 skola Förslöv 
F-9 skola Båstad 

Fritidshem i anslutning till F-6 i enlighet med 14 kap§ 3 Skollagen. 
Bevaka när F-6 skola behöver byggas i Hemmeslöv. 
Skolskjutsorganisationen kommer att anpassas utefter framtida grundskolestruktur. 

2023-2027 
Utifrån kommande befolkningsprognoser och förändrade förutsättningar kan elevunderlaget 
skifta i andra områden. Då bör förskole- och grundskoleorganisation ses över för en fortsatt 
optimal förskola och grundskola i kommuner. När renoveringar av de fyra skolorna är 
genomförda kan ställning tas till eventuell byggnation av skola i Grevie. 
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Figur 1: 
Teoretisk modell utifrån nuvarande F-6 
skolor. 

Västra Karup 

1 (2) 

4 

Båstad 

6 

Förslöv 

5 
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Födelsesiffror 

Västra Karup, 
Grevie, 

Område 3 Torekov 

Födda Antal Snitt F-6 
2004 36 
2005 27 
2006 30 
2007 36 
2008 29 
2009 34 
2010 26 
2011 26 
2012 25 
2013 27 
2014 29 
2015 29 

205 
.. .. 

Forutsatter tillbyggnad av två klassrum . 

Båstad, Hov, 
Område4 Kattvik 

Födda Antal Snitt F-6 

,2004 57 
2005 59 
2006 65 
2007 62 
2008 52 
2009 49 
2010 56 
2011 48 
2012 53 
2013 36 
2014 41 
2015 35 

360 
0 Elever fran Hemmeslövsområdet är inräknat 

men tillhör för närvarande Östra Karups skola. 
Ska bedömas ihop med Östra Karups skola. 

Område 5 Förslöv 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 40 
2005 29 
2006 53 
2007 41 
2008 44 
2009 49 
2010 46 
2011 57 
2012 43 
2013 62 
2014 41 
2015 41 

315 
Planerad renovering och flytt av bibliotek. 

Östra 
Område 6 Karup 

Födda Antal Snitt F-6 

2004 17 
2005 14 
2006 15 
2007 9 
2008 16 
2009 14 
2010 10 
2011 15 
2012 13 
2013 15 
2014 8 

2015 10 
90 

.. 
Beredskap for att ta emot elever från 
nybyggnation i Hemmeslöv och Östra Karup 
varför modulerna fortfarande behövs. ' 
Ska bedömas ihop med Strandängsskolan. 

2 (2) 
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Den sista december år 2015 var befolkningsmängden i Båstads kommun 14 373 individer. 
Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverskottet, genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Båstads kommun har, och kommer under åren 2016-2025 ha ett negativt 
födelseöverskott. Dock kommer flyttnettot att påverka befolkningsmängden positivt. Från år 
2016-2025 förväntas kommunen att öka med cirka 1750 individer. Ökningen sker enbart genom 
ett positivt flyttnetto. Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har varierat sedan 90-talet 
men har sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig ökning av 35 personer/år. 

Det föds i genomsnitt 115 barn i kommunen, baserat på de senaste åtta åren. Antalet nyfödda 
har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta skälet till 
minskningen är att föräldrar får barn på annan ort för att sedan flytta till Båstads kommun. Det 
genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt. Antalet kvinnor i ålder 
27-36 förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år. Detta innebär att antalet nyfödda ligger 
kvar på samma nivåer som den senaste 5 åren.1 

Även om födelseöverskottet förväntas vara negativt kommer antalet barn att öka. Ökningen 
förväntas bli störst för 6-12 åringar. Baserat på historiska data kan kommunen förvänta sig 
inflyttning av barn eftersom en byggboom ökar antalet barn. 

Båstads kommun står inför en intressant framtid sett till bostadsbyggande, det byggs mycket 
och med stor variation, framförallt i kommunens två större orter. Effekterna av 
bostads byggandet relaterat till befolkningsökning blir tydligt ett till två år efter 
bostads byggandet påbörjats, vilket innebär att antalen barn och elever i kommunen väntas öka 
med början av år 2017 och framöver. Dessutom finns det ett samband mellan bostadsbyggande 
och antalet 1-5 åringar, men med en förskjutning på 2-4 år.2 Detta innebär att kommande 
bostadsbyggande i kommunen kommer att påverka antalet barn och elever i Båstads kommun. 

Var växer kommunen? 

Ur ett historiskt perspektiv har järnvägsstationer varit en samhällsdrivande motor som 
genererat både bostäder, arbetstillfällen och handel. De nya stationerna i Båstads kommun har 
gett ringar på vattnet. Planerat bostads byggande är dock inte enbart koncentrerat till de 
stationsnära lägena och inte sedan början av 90-talet har det planerats för och påbörjats så 
många bostäder som prognosen visar för år 2016-2025. Störst förändring av fasighetsbeståndet 
sker de närmsta åren i Båstad, framförallt genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda 
järnvägsstationen. Även i Förslöv väntas bostads byggande. 

Hur många barn idag? 

Under 2015 var det i snitt 576 folkbokförda barn inskrivna i förskoleverksamhet, antingen i 
egen verksamhet, i fristående verksamhet eller i annan kommun. Antalet 1-5 åringar i 
kommunen förväntas inte öka avsevärt under 2016-2020. En ökning syns först år 2021. 
Ökningen kommer inte att vara stor och kommer att plana ut. 

1 Båstads kommuns befolkningsprognos 2016-2025, s. 13. 
2 Båstads kommuns befolkningsprognos 2016-2025, s. 11. 
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s. 2 Total kostnad för nuvarande förskoleorganisation med tillhörande kostnader för tillbyggnad 

och uppskattat renoverings behov. 

s. 3 Total kostnad för nuvarande grundskoleorganisation med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoverings behov. 

Förtydliganden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 

storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 

på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 

budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Gällande Grevie skola är utgångspunkten i kostnadsberäkningen för nuvarande struktur, en 

nybyggnation på 38 000 000 kronor.1 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 

Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 

men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoverings behovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 

uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 

Vårdnadshavarenkäten 2014. 

1 Vårdnadshavarenkät 2014- utredning UN000266/2015-600. s.147-240 

Del 1: 

http ://bastad .se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kallelser/2015/2015-09-08%20del%201.pdf 

Del 2: 

http ://bastad.se/Documents/Kommun%20och%20samh%C3%A411e/Om%20kommunen/M%C3%B6ten,%20han 

dlingar%20och%20protokoll/Utbildningsn%C3%A4mnden/Kal lelser/2015/2015-09-08%20del%202.pdf 
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Den totala kostnaden för en nuvarande förskoleorganisation blir 58 638 000. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad 

Östra Karup 3a12 kvm 1 080 000 X X 

Malens 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 
förskola 
Päron byn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 

Äppelbyn 2a12 kvm 720 000 2a12 kvm 720 000 

Fiske byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 

Klockare byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 

Backabyn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 

Skogs byn X X X X 

Ängs byn 1,5a12 kvm 540 000 2a12 kvm 720 000 

2 (3) 

Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

X X X 1080 000 

1a12 kvm 360 000 2 260 000 3 340 000 

1a12 kvm 360 000 2 140 000 3 220 000 

1a12 kvm 360 000 4150 000 5 950 000 

1a12 kvm 360 000 1947 000 3 387 000 

1a12 kvm 360 000 370 000 1810 000 

1a12 kvm 360 000 2 480 000 3 560 000 

X X Nybyggnation 6 32 000 000 
avdelningar 

1a12 kvm 360 000 2 671 000 4 291 000 
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Den totala kostnaden för nuvarande grundskoleorganisation blir 157 801 000 kronor. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum 

Östra Karup 7a20kvm 4 200 000 2 a 15 kvm 900 000 1a12 kvm 
F-6 
Strandäng F- 14 a 20 kvm 8 400 000 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 
6 
Strandäng F- Se ovan.* 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 
9 
Västra 7a20kvm 4 200 000 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 
Karup F-6 
Sandlycke F - 4a20kvm 2 400 000 1a15 kvm 360 000 1a12 kvm 
6 
Grevie X X X X X 

Förslöv F-6 14 a 20 kvm 8 400 000 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2a15 kvm 900 000 1a12 kvm 

3 (3) 

Kostnad Uppskattat 
renoverings behov 

360 000 8 500 000 

360 000 14 525 000 

360 000 Se ovan.* 

360 000 3 252 000 

360 000 11475 000 

X Nybyggnation 

360 000 44 369 400 

360 000 Se ovan.* 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 

Total 
kostnad 

13 960 000 

24 635 000 

1710000 

9 162 000 

14 595 000 

38 000 000 

54 479 000 

1260 000 
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Kostnadsberäkning för en optimal förskole- och grundskolestruktur 

1 (3) 

s. 2 Total kostnad för den optimala förskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoverings behov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

s. 3 Total kostnad för den optimala grundskoleorganisationen med tillhörande kostnader för 
tillbyggnad och uppskattat renoverings behov, i enlighet med förslaget för en optimal förskole
och grundskolestruktur. 

Förtyd I iga nden 

Tillbyggnad av arbetsplats, grupprum och mötesrum är en antagning baserat på enheternas 
storlek och behov. Arbetsplats är för personalen och beräknas inhysa cirka 6 personer, beroende 
på enhetens storlek och antal anställda. Grupprum är beräknade på ungefär varannan avdelning. 

Gällande Skogs byns förskola föreslås nybyggnation av en förskola på 6 avdelningar som har 
budgeterats till 32 000 000 kronor i Budget 2016, Båstads kommun, s. 38, kod 7018. 

Schablonpriset för tillbyggnad som använts är 30 000 kronor, baserat på siffror från Teknik och 
Service. Kostnader vid byte av ljud- och ljusmiljö har inte beaktats i denna kostnadsberäkning, 
men kostnaden tillkommer vid ombyggnad/tillbyggnad. 

Det uppskattade renoverings behovet baseras på Båstadhem granskning av lokalerna och deras 
uppskattning från resultatet av Vårdnadshavarenkäten 2014. Summan baseras på kostnader i 
maj 2015. För detaljer om kostnader hänvisas till utredningen som genomfördes efter 
Vårdnadshavarenkäten 2014. 
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Den totala kostnaden för en optimal förskoleorganisation blir 58 638 000 kronor. 

2 (3) 

Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Utifrån kommande befolkningsprognoser bör behovet av förskolor ses över i 
Hemmeslövsområdet. 

Förskola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat 
renoverings behov 

ÖstraKarup 3a12 kvm 1 080 000 X X X X X 

Malens 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 2 260 000 
förskola 
Päronbyn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 2 140 000 

Äppelbyn 2a12 kvm 720 000 2a12 kvm 720 000 1a12 kvm 360 000 4150 000 

Fiske byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 1a12 kvm 360 000 1 947 000 

Klockare byn 1,5a12 kvm 540 000 1,5a12 kvm 540 000 1a12 kvm 360 000 370 000 

Backa byn 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 1a12 kvm 360 000 2 480 000 

Skogs byn X X X X X X Nybyggnation 6 
avdelningar 

Ängs byn 1,5a12 kvm 540 000 2a12 kvm 720 000 1a12 kvm 360 000 2 671 000 

Total 
kostnad 

1080000 

3 340 000 

3 220 000 

5 950 000 

3 387 000 

1810 000 

3 560 000 

32 000 000 

4 291 000 
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Den totala kostnaden för optimal grundskoleorganisation blir 113 216 400 kronor. 

3 (3) 

Kostnadsberäkningen åsyftar perioden 2017-2022. Den visar en omfördelning av ekonomiska resurser med fokus på skolorna i de områden som 
förväntas expandera i Båstads kommun under kommande fem år. Omfördelningen innebär en utökad tillbyggnad av Västra Karups skola, med bland 
annat två klassrum a 90 kvm inkl. korridor, för att inhysa elever från Sandlyckeskolan och Grevie. 

Skola Grupprum Kostnad Arbetsplats Kostnad Mötesrum Kostnad Uppskattat Total 
renoverings behov kostnad 

ÖstraKarup 7 a 20 kvm 4 200 000 2a15 kvm 900 000 1a12 kvm 360 000 8 500 000 13 960 000 
F-6 
Strandäng F - 14a20kvm 8 400 000 3a15 kvm 1 350 000 1a12 kvm 360 000 14 525 000 24 635 000 
6 
Strandäng F - Se ovan.* 3a15 kvm 1350 000 1a12 kvm 360 000 Se ovan.* 1710000 
9 
Västra Karup 7 a ;rn lEvm 4 2gg ggg 3 a ±5 lwm ± 35g ggg ± a ±2 lwm 3€ifl ggg 3 252 ggg 9±€i2flflf) 
F-6 10 a 20 kvm 6 000 000 4 a 15 kvm 1800 000 2a12 kvm 720 000 3 252 000 11 772 000 
Tillb~ggnad 5 400 000 

17172 000 
Sandlyel~e F 4 a 29 lwm 2 4gg ggg ± a ±5 lwm 3€ifl ggg ± a ±2 lwm 3€ifl ggg H 475 ggg ±4 595 ggg 
6 
GF-evie * * * * * * Nyhyg§ReEieR JB ()()() ()()() 

Förslöv F-6 14 a 20 kvm 8 400 000 3 a 15 kvm 1350 000 1a12 kvm 360 000 44 369 400 54 479 400 

Förslöv 7-9 Se ovan.* 2a15 kvm 900 000 1a12 kvm 360 000 Se ovan.* 1260 000 

*För Strandängskolan och Förslövs skola är kostnaderna för grupprum och uppskattat renoverings behov räknat på hela enheten, F-9. 
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SAMMANFATTNING 
Sedan början av 90-talet har det inte påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som 
år 2016. Innan slutet av mars månad var antalet beviljade startbesked 99 till antalet - det 
prognostiserade antalet för hela året är ca 200 startbesked. Under år 2015 gav kommunen 
startbesked till 90 bostäder - en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 
80. En av effekterna av det ökade bostads byggande blir en ökning av kommunens invånarantal. 
Tidsrymden från startbesked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-2 år varför effekterna på 
befolkningsmängden blir märkbar först år 2017 - 2018. 

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar - födda, döda, inflyttade och utflyttade. 
Kommunens invånarantal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal. 

Från år 2016- 2025 förväntas kommunen att öka med ca 1750 individer. Ökningen sker enbart 
genom ett positivt flyttnetto. De närmsta två åren förväntas ökningen vara blygsam för att år 
2018 öka med över 200 individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i% till år 2025 
är åldersspannet 16-18 år (75 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 
3 70st). 41-50 åringar är det åldersspann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen 
förändring i antal. 

Befolkningsprognos 2016-2025 
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INLEDNING 
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering. 

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolkningsförändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostads byggandet. Det prognosen tar ställning till är 
beräkningsbara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen. 

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2016-
2025. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads
byggandet som kan både bli större eller mindre än vad prognosen visar. År 2015 tog Sverige 
emot ett stort antal asylsökande, så gjorde även Båstads kommun, siffror som ej är inarbetade, 
då de asylsökande inte är folkbokförda i kommunen. Därav menar förvaltningen att prognosen 
ligger i underkant av vad siffrorna visar. 

Utifrån erfarenhet från jämförbara kommuner (Höganäs och Ängelholm) har befolknings
prognosen enbart utarbetats som kommunomfattande. Prognosens felmarginal blir större desto 
mindre den geografiska avgränsningen är, varför det inte presenteras statistik på ortsnivå. Den 
enda geografiska beskrivningen som görs i befolkningsprognosen är redovisning om planerad 
bebyggelse. 

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten: 

• Lägenhet= en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt. 
• Födelseöverskott = Skillnaden mellan antalet nyfödda och avlidna. 
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen. 
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
byggas. 

• Fertilitet = I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt. 
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR 
Födelseöverskott 

Det föds i genomsnitt 115 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 8 åren, se figur 2. 
Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, trots ökad befolkningsmängd. Det främsta 
skälet till minskningen är att föräldrar skaffar barn på annan ort för att sedan flytta till 
kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik. 

För att kunna prognostisera antalet födda studeras kommunens antal fertila kvinnor. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 69 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,69 barn, nationellt är mot
svarande siffra 1,85 barn/kvinna. 
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Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda 
barn/kvinna under åren 2005-2008. Statistik från SCB 
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Figur 5. Statistik från SCB 

I kommunen dör i genomsnitt 177 individer /år, baserat på de 8 senaste år. 177 individer motsva
rar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2015 är liten, med undan
tag för år 2015 då 213 indvider dog, se figur 5. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, 
mellan åren 66-85 år dör 41 % och resterande 49% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 
6. Medellivslängden för kommunen är 84,1 år att jämföra med den nationella siffran på 82,3 år. 
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Figur 6. Statistik från SCB 
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Figur 7. Statistik från SCB 

Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 15 åren, i genomsnitt dör det ca 
60 individer fler än vad som föds, se figur 7. Kommunen har, tillsammans med Simrishamns 
kommun, Skånes högsta medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 
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Figur 8. Antalet gullepluttar som föds i kommunen 
ligger runt 100-120/år. 
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Flyttnetto 

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 9. Som både figur Flyttstatistik för Båstads kommun 

9 och 10 visar så har Båstads kommun 1200 

nästan uteslutande en positivt flyttnetto 
men det har förekommit ett par år där 
flyttströmmarna gått från kommunen. 

I stort sett flyttar samtliga åldersgrupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
konstant över tid. Som mest flyttar be
folkningen mellan åren 15-34 och fram
förallt kvinnor i åldern 19-26, som i stor 
utsträckning under dessa år lämnar 
kommunen, se figur 10. 
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Figur 9. Statistik från SCB 

I figur 10 redovisas flyttnetto per kön - utmärkande förutom antalet i åldern 15-24 som lämnar 
kommunen, är att kommunen har en markant större inflyttning av kvinnor än män i åldern 25-
54 för att därefter ha en större inflyttning av män än kvinnor i åldern 55-74. Störst förändring i 

flyttmönster har skett i åldersgruppen 35-44 som hade störst positiv nettoinflyttning år 2014. 
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Figur 10 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 1997-2014, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB 
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Figur 11. Efter gymnasieåldern lämnar en stor del unga vuxna 
kommunen, ett av de främsta skälen är för vidareutbildning .. 
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Bostads byggande 
För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 12 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2015. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2015 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
startbesked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -2 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2014/2015 påverkar därför flyttnettot först år 2016/2017. I 
figur 12 redovisas även dåvarande års flyttnetto. Att år 2014 blev ett inflyttningsår kan bero på 
att år 2012 var med Båstads kommuns ögon ett nybyggnadsår. Det som även skiljer 2012 från 
närliggande år är att det under året påbörjades drygt 50 lägenheter i flerbostadshus. 

Antal startbesked för bostadsbyggnation 

• Antal startbesked 

• En/tvåbostadshus 

• Flerbostadshus(lgh) 

• Fritidshus 

• Flyttnetto 
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Figur 12. Statistik från SCB 
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Figur 13. Statistik från SCB 

Sent 80-talftidigt 90-tal upplevde Båstads kommun en byggboom - och en befolkningsboom. 
Figur 13 visar hur bostads byggande och antalet 1-5 åringar följer varandra, men med en för
skjutning på 2-4 år. I figur 14 redovisas befolkningsförändring och bostadsbyggande. Som figuren 
antyder påverkar bostads byggande utvecklingen av befolkningsmängden - de år det byggs 
mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under perioden byggde kommunen 
årligen 100-300 bostäder. Skillnaden mellan figur 14 och 13 är att befolkningen ökade i takt 
med bostads byggandet, andelen 1-5 åringar ökade efter det att bostäderna var färdigställda. 
Invånarna flyttade till kommunen och skaffade barn. År 2016 agerar inte människor på samma 
vis - de skaffar barn innan de flyttar till Båstads kommun. Figur 14 visar även att blandningen av 
flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning, se även kommunens bostadsförsörjnings
program. 

Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2014 

- Flerbostadshus - Småhus - Befolkningsförändring 

Figur 14. Statistik från SCB 
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Befolkningsmängd 

Den siste december år 2015 var befolkningsmängden i kommunen 14373 individer. Året inne
bar en nedgång med 46 personer, jämfört med år 2014 som dock var ett mindre rekordår med 
en ökning av 144 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett 
historiskt perspektiv har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 15. 

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både av flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
jämfört med riket. 

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat, vissa år har invånar
antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Kommunen har 
sedan början av 2000-talet haft en genomsnittlig befolknings ökning av 35 personer /år, mellan 
82-92 var ökningen 170 personer /år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/ år. 

Befolkningsutveckling 1950-2014 
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År Figur 15. Statistik från SCB 

I figur 16 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 12 åren, där 
trenden varit en minskad mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 24-45, oförändrad i ålder 
46-65 och 86-105, ökande i åldersgruppen 66-85 år. Förändringarna inom åldersgrupperna 
följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 utgör en betydligt större andel av 
den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelsetalen på nationell nivå. 
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PROGNOS 2016-2025 

Födelseöverskott 

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta att vara lågt. Antalet kvinnor 
i åldern 27-36 år förblir någorlunda oförändrat kommande 10 år - vilket medför att antalet 
nyfödda ligger kvar på samma nivåer som de senaste 5 åren, se figur 17. Stora barnkullar på 
40-talet och stor inflyttning av individer över 65 år medför att antalet individer över 80 år ökar 
kommande år. Figur 18 visar att antalet avlidna passerar 200 personer/år runt år 2022, en 
ökning som accelererar kommande 20 år. Statistiken i figur 17 och 18 förutsätter att kommun
invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden överstiger 84 år. 

Födelseöverskott år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befol kni ngsmängd 

2011 117 165 -48 613 14230 

2012 120 180 -60 618 14263 

2013 127 179 -52 600 14275 

2014 103 164 -61 595 14419 

2015 105 213 -108 592 14373 
"''""''' ' '" '"""" .. """"'' "'' ' '' ,,,,,._,, .. , ,, ,, , , ,,,,,m~ "'' ' '' ' '" ' " ''" ""m'~""''''' '"' "' " ' '' m""'~"''' '' '' '"""'"'""'"''" ' "'" '""''' "'"'''''"m'''' ' ' '"'"""""'"'"""'"''''.....,, .. ....., .. ,. ,, .. ,,,,,,,, ..... ~ ..... ,. .. ,,,,,,,, .. ~• 

2016 107 187 -80 591 14390 

2017 106 187 -81 595 14443 

2018 107 188 -81 611 14687 

2019 110 191 -81 622 14780 

2020 112 192 -80 637 14947 
"""'"'" ' ' ' '''"'~ .... , .,,,.,,, "'' ''~~~''' ''"'~'~ ~"'''''''' ' ''m~~••"'""'" •~m~'"'''''""''"''" ..... '"'"' '"'"""' .,,,,..,,. ..... ,.,,,, ,,,.,.,,,,.,,,.,,..,,.,.,,,,., .. ,, ... .., .. ,.,,.,,,.,, ,,, ,..,~ .. ,,,,,, .,.,,., ,.,_, 

2021 115 194 -80 647 15255 
'"""''"'"""' "'"''"' ' '""" """""~'"' ''' """"""m"~ ••m••"'""'"""'"''~''''''" "'""' .,-...,.,.,.,, .,., .,,.,,.,.,. ......... ,.,, ,.,,..,,.,,., .. ,.,.,,. .. ,.,.,..,,,,.,., ...... ,.,.,..,.,,,.,. .. ,,..,... '"""""""'" '"~••~,., .. ,..,, ,.,.,,,,._, 

2022 116 198 -82 650 15514 

2023 117 202 -85 646 15705 

2024 116 204 -88 631 15928 

2025 114 207 -93 6161 16139 

Figur 17. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden. 

Andelen kvinnor i åldern 27-36 når lägsta antal år 2016 med följd att antalet nyfödda förblir lågt. 
Att antalet kvinnor sjunker och förväntas att ha en blygsam ökning beror på en kombination av 
stor utflyttning av 19-26 åringar samt att få barn föddes i slutet av 90-talet/början av 00-talet. 

Som både figur 17 och 18 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
avgränsning. 
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Flyttnetto 

Flyttnettot baseras på bostadsbyggande. Då bostads byggandet i kommunen legat på en jämn 
nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur inflyttningen till 
kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd lägenhet, semester
orter som Båstad har en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen har därför valt att fortsätta att 
räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer /lägenhet. I Höganäs kommun är 
jämförelsetalet 1,7 och i Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på universitets- och högskoleorter. 

Även ålderskategorin 86-105 åringar väntas ha ett negativt flyttnetto, främsta skälet till att kom
munen förlorar de äldsta kommuninvånarna går bara att spekulera kring, men troliga skäl be
döms vara bristande antal vårdplatser inom demensvård samt svårigheter att byta bostad ifrån 
villa till lägenhet, se även kommunens Bostadsförsörjningsprogram. Ytterligare skäl kan vara att 
människor önskar att flytta till sin födelseort eller dit barnen bor, i livet sista skede. 

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
(exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids
utbud). 

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
inflyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 20. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg
boom ökar antalet barn. 
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Figur 19. Prognos för kommunens flyttnetto. 

I Flyttnetto år 2016 - 2025, samt historisk data år 2013-2015 1 

Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto Flyttnetto 
Flyttnetto 6-12 13-lS 16-18 19-26 27-40 41-SO Sl-6S 66-8S 86-lOS samtliga 

År 0-S åringar åringar armgar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åringar åldrar 

2013 6 ! 11 l 3l 4 -52 31 15 54 1 O! 0 65 
2014 ·35-~--1~~---_73 --·78 --·43---45r-15t-- -7 202 

2015 15 18 Bi 8 -80 18 39 18! 13 ! -5 57 

2016 23 23 18! 14 -72 21 18 32! 14! -s 92 

::::::::::·::::?.9.i:?. ................... ....... 2E 2a 22: 1s -12 :::::::::::::::: : :::: : :::: : ·:~~ ::::::::::::::::::::::::::::?? ::::::::::::::::::::::::::::::~9.L::: : ::: : : : : :: : ::::::::::i:~r::::::::::::::: :::::::::: :::;, :~ ::::::::::::::::::::X?~: 
2018 S7 S7l 41l 2S -72 73 41 8 2 -16 319 

H .. . . .... . .. . . ... . . ... .. ............. . ..... .... . . ............ . . .. T'""'"-····-· ................... ,i"""'"''""""" '''"' " ""i"'""" ...................... .................. ................... , 

.......... ,_ .. ?.g~-~ ....................... _.~.'.l.L. .... -.... ······-· ·:3..'.l..L ...................... ?.~1. ......................... ~~ ........................ ~.?..~ ............................. ~~- .............................. ?.~. ............... s 1 -8 ....................... ~.~?.. 
2020 4Si 4Si 33! 21 -74 S7 33 6 2 -12 239 

:::=::.::::?.93:! =:::::::=~~j:~ :::::::: :::::::::::~-~:i:==:~=::::~?.:!: ::::::::::::::::::::::·2ii ···:: :::::::.: :::::.~!~ ~:==:::::::!i_~· :::::::::=:······-47 =:::::::::::::::::::i°04 2 -~~ ::: :::::::~::::~~ 
2022 S9! S9! 43! 26 -76 76 43 93, 26i -17 333 ··--··· .. ·- ···· .. ··- ................... - ........... i._············-·""""""""""!----·· .. ····l···········--····---1-··· .. ····················· ____ ...................................... ____ ............ ,_ ............... __ " __ .................... 1···· .. ·--·-'"- " ............................. .. 
2023 SO; SOj 37! 23 -78 63 37 77! 23 i -13 268 

2024 ss! ssi 4oi 2s -79 11 40 86! 2s1 -1s 304 

__ 20_2_.s ss! ssl 40! 2s -80 10 40 8s! 2s j -1s 299 

Figur 20. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser. 
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Bostads byggande 

Prognosen för antal startbesked år 2016 och 2017 redovisas i figur 21. Den statistiska 
säkerheten för år 2016 är mycket god, det är något större osäkerhet för år 2017, åren där-
efter är än svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostadsbyggande 
- en vikande marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera. 
Förändringarna kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träff
säkerhet med åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt 
verktyg då så gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som 
byggs av privatpersoner kan ta något längre tid). 

Båstads kommun står inför två mycket intressanta år sett till bostads byggande. I kommunen 
kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka åren 2016-2017. 
Med bakgrund i figur 21 antyder det på ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2017-19, framförallt 
då bostads beståndet breddas med flerbostadshus. 
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Figur 21. Stapeldiagram visandes historisk data samt 
prognos för åren 2016-17. 
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I figur 23 redovisas en prognos för hur bostadsbyggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2016-2029. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner(årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är blandningen av bostadstyper och antalet lägenheter. 

Störst förändring av fastighets beståndet sker närmsta år i Båstad, framförallt genom projektet 
Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 24. I tätorten väntas över 200 bostäder 
(varav ca 50 st är.fritidsbostäder) att söka startbesked under 2016 vilket får konsekvenser 
för befolkningsantalet i kommunen under åren 2017-2018. Figur 23 och 24 baseras på 
inrapporterade prognoser för större byggherrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostads byggande över flera år framöver. 
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Lägenheter med väntat startbesked 2016-2026 
Ort Markägare Planstatus 1Projekt )Bostadstyp 201512017 2018 2019 ,2020 2021 202212023 2024 ,2025 2026 

Båstad Privat Aktuell DP Bonum Bostadsrätt 34 38 

Bås tad Privat DP för antagande Tuvelyckan Hyres rätter 80 80 60 

Bå stad Privat DP för antagande Tuvelyckan Bostadsrätter 40 so 60 

Bås tad Privat DP för antagande Tuvelyckan Vill or 10 24 10 10 12 5 5 10 12 

Bås tad Privat DP för antagande Tuvelyckan Radhus 10 14 20 20 9 5 

Båstad Pri vat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter 30 29 20 18 

Båstad Privat Aktuell DP Nedre Hasselbacken Villor 10 10 9 

Båstad Kommunal Aktuell DP Heden Villor 2 14 28 16 15 17 10 20 16 10 

Bå stad Privat DP på granskning Tegelugnslyckan Bostadsrätter 10 10 

Båstad Privat DP på granskning Äppeldalen Villor 2 2 2 2 

Bå stad Privat Aktuell DP Hall en 16 Bostadsrätter 15 

Bå stad Kommunal Aktuell DP Troll bäcken Hyres rätter 16 

Bå stad Kommunal Avvaktar pla nuppdrag Hemmeslöv 6:2 Okänt 10 10 70 40 40 30 40 

Östra Ka rup Kommunal DP för antagande Östra Ka rup 6:7 Villor 5 5 5 5 10 10 10 10 10 

Östra Ka rup Kommunal DP för antagande ö stra Karup 6:7 Hyres rätter 20 20 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Villor 5 10 10 5 10 15 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Radhus 10 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Hyresrätter 15 15 10 

Förs löv Kommunal Planuppdrag Förs löv 2:4 Bostadsrätter 10 10 

Förs löv Kommunal PI a nuppdrag Båstadhem Vård boenden 44 

Förs löv Kommunal Avvaktar planuppdrag Vistorp 8:90 mfl Okänt 15 15 35 

orekov Privat DP på samråd Sunnan 10 Bostadsrätter 4 24 20 

Grevi e Kommunal Aktuell DP Ka r lslund Villor 5 5 5 5 5 

Grevie Kommunal Aktuell DP Kyrkbyn Vill or 10 5 s 
Grevie Kommunal Avvaktar planuppdrag Böske 37:1 Okänt 30 20 30 

Västra Karup Kommunal Pia nu dra Lindströms backar Okänt 5 5 5 5 

Totalt antal: 177 93 133 211 185 149 169 166 175 170 147 

Figur 24. 
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Befolkningsmängd 

Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2025 har passerat 16000 invånare, 
se figur 25. Antalet bostäder som påbörjas år 2016 genererar år 2018 stor inflyttning till kom
munen, likaså förväntas ett stort antal bostäder påbörjas år 2019 med följden att även år 2021 
blir ett år med stor inflyttning. På 10 år kommer Båstads kommun att öka med ca 1750 individer 
som ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas nästan bli lika stor 
som under 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma 
tidsrymd. 

Befolkningsprognos 2016-2025 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Figur 25. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 26. Från tidigare år ses stora variationer och 
så kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 26 då prognosen baseras på matematiska formler. 

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 10 till över 300 personer. Den 
genomsnittliga ökningen för prognosen beräknas att bli ca 175 individer /år. Siffrorna som anges 
i figur 26 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostads byggande. 

Förändring i befolkningsmängd 2016-2025, historisk data år 2011-2015 

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd 

2013 ······················---~-~~- ........................ ~~J ................................... ~~- ..................... !1f.?.?.. 
,_, ........... ?..9.;!..1. . ......................... ~.?~ . ...................... ?.~?J ................................. !.1~ . ..................... !'!:!~?.. 

2015 -108 57! -51 14373 

2016 -80 92! .11 14390 

__ 2_0_114 ..... ........ ............. :~~ . ...... ... ....... ....... ;.~~l ................................... ~? ...................... _;~~-
..... ......... ... ?..Q!.~ .......................... :~~- ....................... ~~~[ ................................. ~~~ ...................... ;~~?. 

2019 -81 167! 86 14780 

2020 -80 239! 159 14947 

__ 2_0_214 .... ...................... :~~- ...................... -~-~~l ................................. ~~~- ..................... _;~~?-~. 
__ 2_0_224 .... ...................... :~? ....................... -~-~~l ................................. ~~~- ..................... _;~~~-~-
............. ~?..Q?..~ .......................... :~? . ....................... ~~~L ................................. ~~~- ...................... ;~?.~-~-

2024 -88 304! 216 15928 

2025 -93 299! 205 16139 

Figur 26. 
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Befolkningsmängd år 2016 - 2025, samt historisk data år 2011-2015 

År 

Nyfödda och inflyttade Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning 

Oåringar 1-5år 6-12år 13-15år 16-lSår 19-26år 27-40år 41-50år 51-65 år 66-85 år 86-105 år Befolkningsmängd 

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230 

2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263 

2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275 

2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419 

2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373 

2016 110 649 1034 418 439 1041 1795 1715 3015 3664 509 14390 

2017 111 636 1057 459 443 993 1794 1674 3033 3719 524 14443 

2018 117 656 1116 497 474 947 1796 1698 3067 37n 542 14687 

2019 116 648 1125 526 485 935 1803 1706 3056 3847 533 14780 

2020 120 663 1140 548 536 897 1828 1694 3103 3864 555 14947 

2021 126 699 1180 589 573 891 1855 1713 3159 3896 572 15255 

2022 126 726 1206 601 616 915 1883 1739 3183 3928 591 15514 

2023 125 739 1227 610 644 965 1879 1747 3206 3930 633 15705 

2024 126 751 1247 640 679 1026 1860 1741 3236 3961 663 15928 

2025 123 761 1272 649 688 1117 1842 1730 3287 3986 685 16139 

Figur 27. 

I figur 27 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders
grupp som förväntas öka mest i% är åldersspannet 16-18 år (75 %) men även 13-15 åringarna 
ökar kraftigt(56 %). Åldersgruppen 86-105 åringar ökar med 40 % eller ca 200 individer. Till 
antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 380st). 41-50 åringar är det ålders
spann som ökar minst kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal. Ökningen är även 
obetydlig för 0-åringarna, 19-26 åringar och 27-40 åringar. En jämförelse mellan intervallen 
presenteras i figur 28. 

För läsare som önskar att arbeta vidare med siffrorna så presenteras i avslutande kapitel 
samtliga åldrar i ettårsklasser. 
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FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER 
Felkällor 

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror. 
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov, antalet 

förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
subventioner, skatteregler med mera. 

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 30-50 enbostadshus årligen, ett an
tal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte med i 
befolkningsprognosen. 

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se attsiffrorna mellan födelseöverskott+flytt
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånarantal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler. 

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen. 
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser 

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 29. Samtliga 
förutspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolknings ökning. Förvaltningens 
bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker. 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING I ETTÅRSKLASSER 

År Oåringar låringar 2åringar 3åringar 4åringar 5åringar 6åringar 7åringar 8åringar 9åringar 
2011 123 118 128 122 130 147 123 144 133 117 

2012 124 132 127 136 128 133 148 120 138 140 

2013 136 124 131 127 133 128 137 151 119 141 

2014 111 137 131 137 134 141 135 143 166 121 

2015 107 115 135 130 143 139 146 137 149 163 

2016 110 111 119 139 134 147 142 149 140 152 
2017 111 115 115 123 143 138 151 146 153 144 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

117 
116 
120 
126 
126 
125 
126 
123 

120 
122 
123 
131 
136 
135 
134 
135 

124 
126 
130 
134 
140 
144 
144 
144 

125 
130 
134 
141 
144 
149 
153 
153 

133 
131 
138 
145 
151 
152 
158 
162 

153 
139 
138 
149 
155 
159 
162 
167 

147 
158 
145 
148 
157 
162 
167 
170 

159 
151 
164 
155 
156 
164 
170 
175 

154 
164 
158 
174 
163 
163 
172 
178 

161 
159 
170 
167 
182 
170 
171 
180 

År 10 åringar 11 åringar 12 åringar 13 åringar 14 åringar 15 åringar 16 åringar 17 åringar 18 åringar 19 åringar 
2011 117 149 107 133 114 155 181 171 188 195 

2012 119 121 . 156 111 133 118 160 181 170 172 

2013 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

År 
2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

142 

149 

129 

166 
156 
152 
166 
166 
180 
176 
189 
178 
179 

118 

147 

148 

132 
170 
164 
157 
173 
175 
188 
183 
197 
186 

122 

124 

148 

151 
136 
178 
169 
164 
182 
184 
195 
191 
205 

154 

123 

126 

154 
158 
150 
187 
180 
179 
196 
196 
209 
204 

112 

159 

126 

132 
161 
172 
159 
198 
196 
194 
209 
209 
222 

136 

119 

163 

132 
139 
175 
181 
170 
214 
210 
206 
222 
223 

120 

138 

124 

168 
137 
148 
181 
188 
179 
223 
218 
214 
230 

161 

126 

138 

129 
173 
145 
153 
188 
197 
188 
230 
226 
223 

182 

161 

130 

143 
134 
181 
151 
160 
197 
206 
195 
239 
235 

170 

169 

143 

121 
134 
125 
172 
142 
151 
188 
196 
186 
2291 

20åringar21åringar22åringar23åringar24åringar25åringar26åringar27åringar28åringar29åringar 
158 164 146 103 118 93 106 117 93 116 

182 

166 

156 

152 

134 
112 
125 
115 
163 
133 
142 
178 
186 
176 

146 

159 

142 

137 

143 
125 
103 
115 
106 
153 
123 
132 
168 
176 

147 

146 

158 

151 

128 
134 
116 
94 

106 
97 

144 
114 
122 
158 

146 

136 

134 

147 

142 
119 
125 
107 
85 
97 
87 

134 
104 
112 

103 

130 

133 

125 

138 
133 
110 
116 
98 
75 
87 
78 

124 
94 

20 

108 

114 

125 

128 

116 
129 
124 
101 
107 
88 
66 
78 
68 

114 

98 

103 

107 

118 

119 
107 
120 
115 
92 
97 
79 
56 
68 
58 

112 

95 

108 

111 

120 
121 
112 
123 
119 
98 

103 
83 
61 
73 

115 

118 

100 

104 

113 
122 
127 
115 
127 
125 
103 
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88 
66 

96 
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116 

102 
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115 
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130 
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1331 
130 
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93 
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År 
2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

30åringar31åringar32åringar33åringar34åringar35åringar36åringar37åringar38åringar39åringar 
112 120 125 126 144 137 136 148 150 149 

120 119 127 132 129 152 140 139 152 153 

101 

116 

123 

104 

108 

121 
131 
134 
125 
139 
135 
113 
117 

121 

110 

117 

125 
106 

114 
124 
135 
140 
131 
143 
140 
118 

116 

120 

113 

119 
127 
112 
117 
128 

141 
145 
135 
148 
145 

127 

124 

118 

115 
121 
133 
115 
121 
134 
146 
150 
140 
153 

132 

130 

123 

120 
117 
127 
136 
119 
127 
139 
151 
155 
145 

132 

135 

133 

125 
122 
123 
130 
140 
125 
132 
144 
156 
160 

157 

146 

134 

135 
127 
128 
126 
134 
146 
130 
137 
149 
161 

145 

166 

146 

136 
137 
133 
131 
130 
140 
151 
135 
142 
154 

137 

150 

173 

148 
138 
143 
136 
135 
136 
145 
156 
140 
147 

159 

146 

153 

175 
150 
144 
146 
140 
141 
141 
150 
161 
145 

År 40 åringar 41åringar42 åringar 43 åringar 44 åringar 45 åringar 46 åringar 47 åringar 48 åringar 49 åringar 
2011 143 145 175 170 176 197 . 174 216 213 169 

2012 . 149 144 145 169 166 177 207 167 217 210 

2013 154 146 142 151 174 165 181 204 176 219 

2014 169 160 150 146 155 177 165 184 210 180 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

144 

155 
177 
156 
147 
150 
146 
146 
146 
155 
166 

175 

146 
157 
181 
158 
150 
154 
150 
150 
150 
159 

165 

177 
148 
161 
184 
162 
155 
159 
154 
154 
154 

152 

167 
179 
152 
164 
187 
166 
159 
162 
158 
158 

144 

154 
169 
183 
155 
167 
192 
171 
163 
166 
162 

164 

146 
156 
173 
186 
158 
172 
196 
174 
167 
170 

181 

166 
148 
160 
176 
189 
163 
176 
200 
178 
171 

166 

183 
168 
152 
163 
179 
194 
167 
180 
204 
182 

190 

168 
185 
172 
155 
166 
184 
198 
171 
184 
208 

216 

192 
170 
189 
175 
158 
171 
188 
202 
175 
188 

År 50åringar51åringar52åringar53åringar54åringar55åringar56åringar57åringar58åringar59åringar 
2011 183 187 179 190 191 178 181 185 204 226 

2012 171 186 187 183 194 194 184 190 186 203 

2013 205 176 189 185 188 200 195 190 193 181 

2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

228 

181 

218 
194 
174 
192 
178 
163 
175 
192 
206 
179 

221 

219 

183 
221 
200 
177 
196 
185 
169 
180 
197 
211 

177 

215 

221 
186 
226 
203 
182 
203 
191 
174 
186 
203 

189 

181 

217 
224 
192 
230 
208 
189 
209 
196 
180 
191 

187 

190 

183 
220 
230 
195 
234 
215 
195 
215 
202 
185 

21 

192 

182 

192 
186 
226 

233 
200 
241 
221 
200 
220 
208 

201 

193 

182 . 
193 
190 
227 
236 
205 
246 
224 
204 
224 

197 

206 

193 
183 
197 
191 
230 
241 
209 
249 
228 
208 

193 

190 

206 
194 
187 
198 
194 
235 
245 
212 
252 
231 

195 

197 

190 
207 
198 
189 
201 
199 

2391 
248 
216 

2561 
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År 60 åringar 61 åringar 62 åringar 63 åringar 64 åringar 65 åringar 66 åringar 67 åringar 68 åringar 69 åringar 
2011 217 218 218 246 271 281 244 234 266 245 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

226 
208 
178 
198 
197 
191 
211 
200 
191 
206 
203 
242 
252 
219 

222 
230 
206 
188 
198 
198 
195 
213 
202 
196 
210 
206 
246 
255 

213 
222 
230 
212 
188 
199 
202 
197 
215 
207 
201 
213 
210 
249 

224 
215 
221 
228 
212 
189 
203 
204 
199 
220 
212 
204 
217 
214 

246 
226 
222 
222 
228 
213 
193 
205 
206 
204 
225 
215 
207 
221 

271 
251 
228 
225 
222 
229 
217 
195 
207 
211 
209 
228 
218 
211 

278 
275 
244 
229 
222 
219 
227 
214 
192 
205 
209 
206 
225 
215 

244 
277 
287 
240 
226 
219 
217 
224 
211 
189 
202 
206 
203 
222 

234 
244 
274 
289 
237 
223 
216 
214 
221 
209 
187 
199 
203 
200 

261 
234 
248 , 
267 
286 
234 
220 
214 
211 
218 
206 
184 
196 
200 

År 70 åringar 71 åringar 72 åringar 73 åringar 74 åringar 75 åringar 76 åringar 77 åringar 78 åringar 79 åringar 
2011 185 202 170 178 173 155 152 146 98 126 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

241 
257 
230 
247 
264 

283 
231 
218 
211 
209 
216 
203 
181 
194 

181 
244 
253 
243 
244 
261 
280 
229 
215 
208 
206 
213 
201 
178 

195 
177 
246 
249 
240 
241 
258 
278 
226 
212 
206 
203 
210 
198 

170 
190 
176 
239 
246 
237 
238 
256 
275 
223 
210 
203 
200 
207 

171 
163 
191 
175 
236 
243 
234 
236 
253 
272 
221 
207 
200 
197 

169 
164 
161 
189 
172 
233 
240 
232 
233 
250 
270 
218 
204 
197 

154 
162 
164 
157 
184 
167 
229 
236 
227 
228 
246 
265 
213 
199 

146 
151 
164 
158 
152 
179 
163 
224 
231 
222 
224 
241 
260 
208 

141 
142 
145 
161 
153 
147 
175 
158 
219 
226 
218 
219 
236 
255 

97 
135 
137 
135 
156 
148 
143 
170 
153 
215 
222 
213 
214 
231 

År 80åringar81åringar82åringar83åringar84åringar85åringar86åringar87åringar88åringar89åringar 
2011 113 137 101 115 101 89 95 64 58 59 
2012 122 105 133 94 104 95 84 81 63 51 
2013 90 122 104 115 84 98 88 77 74 60 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

132 
130 
130 
151 
144 
138 
165 
149 
210 
217 
208 
209 

90 
122 
125 
125 
147 
139 
133 
161 
144 
205 
212 
203 

117 
83 

117 
120 
121 
142 
134 
129 

156 
139 
200 
207 

99 
112 

78 
112 
116 
116 
137 
130 
124 
151 
134 
195 

106 
94 

107 
73 

108 
111 
111 
133 
125 
119 
146 
129 

22 

77 

97 
89 

102 
69 

103 
106 
107 
128 
120 
114 
141 

86 
70 
91 
83 
95 
62 
96 
99 
99 

121 
113 
107 

79 
78 
64 

85 
76 
88 
55 
88 
91 
92 

113 
105 

70 

65 
72 
58 
77 
69 
81 
48 
81 
84 
84 

105 

67 
53 
59 
66 
so 
71 
62 
74 
40 
73 
76 
77 
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År 90åringar91åringar92åringar93åringar94åringar95åringar96åringar97åringar98åringar99åringar 
2011 54 44 39 25 21 24 12 8 3 4 
2012 52 45 35 30 20 15 15 11 6 3 

2013 44 45 38 24 21 17 11 10 9 5 
2014 52 31 41 31 16 12 12 8 8 7 

2015 56 42 27 29 22 11 8 10 6 5 

2016 47 50 36 21 23 16 9 6 8 4 
2017 53 41 44 30 15 17 14 7 4 6 

2018 58 45 33 36 22 7 15 12 5 2 
2019 44 52 39 27 30 16 6 13 10 3 
2020 64 37 45 32 20 23 14 4 11 8 

2021 54 56 29 37 24 12 21 12 2 9 
2022 66 47 49 22 30 17 10 19 10 0 
2023 33 59 39 41 14 22 15 8 17 8 
2024 66 25 51 32 34 7 20 13 6 15 
2025 68 58 17 43 24 26 4 18 10 4 

År 100 åringar 101 åringar 102 åringar 103 åringar 104 åringar 105 åringar 
2011 1 0 0 0 0 0 
2012 3 0 0 0 0 0 
2013 2 1 0 0 0 0 
2014 3 1 0 0 0 0 
2015 2 1 1 0 0 0 
2016 3 0 0 0 0 0 
2017 2 1 0 0 0 0 
2018 4 0 0 0 0 0 
2019 0 2 0 0 0 0 
2020 2 0 1 0 0 0 
2021 6 0 0 0 0 0 
2022 7 4 0 0 0 0 
2023 0 5 2 0 0 0 
2024 6 0 3 0 0 0 
2025 13 4 0 1 0 0 

23 
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TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1
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TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1
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TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1
274



KORRID ORKORRID ORKORRID OR

KLASSRUM KLASSRUM KLASSRUM

TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1

HUS B

KLASSRUM
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TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1

KORRID OR KORRID OR

KLASSRUM KLASSRUM PERSONAL

KÖ K

MATSAL

FRITID S

KÄLLARE

276



TOREKOVS SKOLA
NULÄGESBESKRIVNING

RÄKAN 1

Investeringsbehov skola = ca 14 mkr

Al lmänt
Det f örekommer p roblem m ed vi ss fuktighetsavgivning i  g runden sa mt kva rvarande o rganiskt m ateriel. 
Taket ä r a llmänt s litet o ch b ehöver å tgärdas.
Go lv och yt skikt ä r sl itna sa mt a kustikförbättrande å tgärder b ehöver u tföras.
Be lysningen b ehöver f örbättras och b ytas ut.

Ventilation
Befintliga ventilationsaggregat är slitna och är i stort behov v utbyte. Placeringen av ventilationsaggregaten är inte utförd så att underhållspersonal kan komma åt dessa på ett för deras arbetsmiljö säkert sätt. 
Det m edför t roligtvis merkostnader f ör a tt b ygga o m f ör a tt f å p lats med n ya ka naler o ch a ggregat.

Vä rmeproduktionsanläggning
Värmeproduktionsanläggningen består dels av pellets konverterad oljepanna och dels av oljepanna. Hela värmeanläggningen är i behov av utbyte inkluderande kulvert till idrottshall.
Lu kt f rån p elletsanläggningen ko mmer i dag i n i  ve rksamhetslokalerna. D etta m ärkt sä rskilt i  kö ket.

Ko stnad:

Fasad ca : 6 00 t kr
Tak ca: 9 00 t kr
Go lv ca: 7 00 t kr
Ytskikt ca : 5 00 t kr
Gr und: 9 00
Kö k:1. 4 m kr
In stallation ca : 9  m kr

Investeringsbehov idhall = ca 4.7 mkr     

Al lmänt
Un derhållsarbeten p å t ak, g olv,väggar, f önster, d örrar o ch so lskydd.

Ventilation
Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö.

Ko stnad:

Fasad ca : 3 00 t kr
Tak ca: 7 00 t kr
Go lv ca: 6 00 t kr
Ytskikt ca : 6 00 t kr
In stallation ca : 2 .5 m kr
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Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 
 
 
 

Utbildningskommun Båstad - från förskola till högskola 
Vår övertygelse är att barnperspektivet visar vägen när Båstad blir bästa skolkommun.  
All verksamhet bygger på en gemensam värdegrund där barnet är i fokus.  
 
Programmet bygger på Barnkonventionen, Skollagen, läroplaner, allmänna råd från 
Skolverket, andra styrdokument och samverkansavtal för skolverksamhet samt 
kommunens vision, program och andra mål.  
 

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

Övergripande inriktning för Utbildningskommun Båstad: 
Vi tar gemensamt ansvar för barnets utveckling och lärande från 0-19 år. En god 
kunskapsinhämtning och livslång kompetensutveckling startar redan i förskolan och 
genomsyrar all kommunal utbildning.  
 

Barnens/elevernas delaktighet, motivation och lärande för en likvärdig måluppfyllelse 
är styrande för kommunens skolstruktur och resurser, samtidigt som verksamheterna 
uppmuntrar och stimulerar dem i sitt lärande och för fortsatta studier. 
 

Välutbildad personal och tydliga pedagogiska ledare med rätt kompetens och vilja till 
flexibelt och inkluderat lärande, skapar tillsammans en kvalitetssäkrad verksamhet med 
förutsättningar att nå ställda utbildningsmål. 
 

Ett ökat samarbete med näringslivet skapar ett brett utbildningsutbud med anpassat 
innehåll som ger konkurrensfördelar i regionen och skapar större möjligheter för 
framtida arbetsliv.  
 

Samverkan med universitet och högskolor ingår som en naturlig del i utbildnings-
verksamheten.  

 
Planering, genomförande och uppföljning 
Skol- och utbildningsprogram 2014 - 2021 ligger till grund för vad som ska nås i det 
långsiktiga genomförandet av skol- och utbildningsverksamheten i Båstads kommun.  
 

Utifrån detta program har utbildningsnämnden ansvar för att förvaltningen tar fram 
planer som beskriver vad som ska göras, hur verksamheten ska genomföras och 
följas upp inom kommunens verksamhetsområden under programperioden. För att 
kunna nå program-målen ska all personal känna stöd i sitt arbete från politiker och 
vårdnadshavare/god man. 
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I samband med kommunens årsredovisning ska de årligen planerade och genomförda 
uppdragen/aktiviteterna redovisas mot de olika programmålen.  
 
 

Resultatet utvärderas av kommunfullmäktige, som också beslutar när programmet ska 
revideras. 
 

12 programmål för Utbildningskommun Båstad: 
 

1. Alla barn/elever får tidigt och fortlöpande ett väl anpassat stöd i sitt individuella 
lärande och i sin utveckling. 
 
2. Samtliga skolenheter arbetar tillsammans med elevhälsan för att stärka ett 
förebyggande och främjande arbetssätt med avseende på elevernas hälsa och lärande.   
 
3. Skolan har en aktiv och inkluderande kommunikation med barn/elever och 
vårdnadshavare/god man. 
 
4. Alla barn i förskolan får tillgång till en verksamhet som genomförs i grupper med ett 
årsgenomsnitt på max 15 barn. 

 
5. Digitalisering av skolan/förskolan är en del av verktygen för kunskapsutveckling, 
samarbete och personlig utveckling.  
 
6. Stärka barnet/eleven att ta ansvar och initiativ, omsätta idéer till handling samt 
utveckla sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, ihärdighet och ha mod att ta risker (det 
entreprenöriella lärandet). 
 
7. Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig för kommunens invånare, med saklig och 
objektiv information om olika studie- och yrkesval. 
 
8. Lärcenter inom Akademi Båstad, som ger möjligheter till studier och examination 
på hemmaplan, vilket underlättar för högre studier på distans. 
 
9. Erbjuda yrkesutbildningar och lärlingsprogram i samarbete med näringslivet och 
andra samarbetspartners, såväl regionala, nationella som internationella. 
 
10. Lokaler och utemiljö är väl underhållna, miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra likvärdig, flexibelt och inkluderande lärande och aktiviteter i en trygg, säker 
och stimulerande miljö. 
 
11. Erbjuda ett rikt kulturskoleutbud som uppmuntrar till att utforska olika 
kulturutryck. 

 
12. Öka andelen som klarar behörighet till gymnasiet och högskolan. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 9  Dnr KS 000406/2017 - 600 

Systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med årshjul 
för vuxenutbildning 

 
Beskrivning 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 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Henrik Andersson, daterad 2018-01-23 
 Bilaga 1. Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildning    
 
Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi 

Båstad Vuxenutbildning för 2018. 
 
Föredragande Rektor Akademi Båstad, Ewa Nilsson och bildningschef Henrik Andersson 

föredrar ärendet.  
 
Yrkanden  Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande: SFI-

elevernas närvaro ska redovisas skriftligt i % i samband med återkoppling av 
årshjulet.      

 
Propositionsordningar  Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Bo Wendts (BP) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att 
bifalla detsamma.       

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Kommunstyrelsen antar plan för systematiskt kvalitetsarbete på Akademi 
Båstad Vuxenutbildning för 2018 
2. SFI-elevernas närvaro ska redovisas skriftligt i % i samband med 
återkoppling av årshjulet. 
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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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1 
 

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. 
 

 

291



 
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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 21  Dnr KS 001447/2015 - 700 

Motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften  
för trygghetslarm 

 
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 Protokoll VN 2017-12-18 med tjänsteskrivelse av Sas Ingrid Pettersson, 

daterad 2017-12-18, 
 Motion - Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm 
 
VN:s förslag 1. Motionen avslås. 
 
Föredragande  Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. Motionen avslås.  
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-12-18 

Dnr VN 000147 /2017 - 700 

Svar på motion - Kostnadsutredning för att avskaffa 
avgiften för trygghetslarm 

Sida 

8av12 

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 

Förvaltningens förslag 

Yrkande 

Beslut 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2017, med tillhörande bilaga. 

Motionen avslås. 

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

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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 Tjänsteskrivelse  
 

	

1 (1)

	
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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 22  Dnr KS 001219/2017 - 700 

Svar på väckt ärende i kommunstyrelsen: 
Anhörigstöd och socialt innehåll 

 
Beskrivning 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. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Emma Pihl, daterad 2018-01-22 
 Väckt ärende från Moderaterna, 
 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2017-11-08, § 262. 
 
Förvaltningen förslag Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Föredragande Vård- och omsorgschef Emma Pihl föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

180122\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
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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2 (2) 

 

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 

an Olsson Swa 

Ch~a{otte 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 12  Dnr KS 000070/2018 - 902 

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 
 
Beskrivning av ärendet För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera 

kompetenta medarbetare 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 Omsorg 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 Avveckla) som syftar till att göra Båstads kommun 
till en attraktiv arbetsgivare samt att göra vårdyrkena 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 pension. 

 
 Verksamhets och arbetsmiljöperspektivet handlar bland annat om at 

bemanningen blir stabilare 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 försöksverksamhet/ett pilotprojekt inom Vård 
och Omsorg.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Anna Löfström, daterad 2017-00-06 
 Bilaga 1 Statistik Båstads kommun 2016 
 Bilaga 2 Pensionsavgångar 2018-2028 
 
Förvaltningen förslag 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 
 
Föredragande Biträdande HR-chef Anna Löfström föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Kerstin Gustafsson (M) och Bo Wendt (BP): tilläggsyrkande: förslag på 

finansiering av projektet presenteras på kommunstyrelsen i februari.     
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med Kerstin 

Gustafsson (M) och Bo Wendts (BP)tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla detsamma. 

   
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-01-30 2 av 2

 

 

 
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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
4. Förslag på finansiering av projektet presenteras på kommunstyrelsen i 
februari. 
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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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Datum: 2018-02-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 000070/2018-902 

 
 

Yttrande beträffande Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 
 
 

Bakgrund 
För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta 
medarbetare 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 omsorg kallat ”Heltid en rättighet - deltid en möjlighet”.   

 
Aktuellt 
Då utrymmet i 2018 års budget är begränsat föreslås att projektet startas i oktober, vilket 
kommer att innebära en kostnad om ca 130 tkr. Detta föreslås allokeras antingen från 
budgeten till KF:s förfogande eller från befintlig ram inom Vård och omsorg. Medel för 
projektledare till 2019 bör lyftas i 2019 års budgetprocess. 
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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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KS au § 17  Dnr KS 000134/2018 - 902 

Väckt ärende - Arbetsmiljöenkät i kommunhuset 
 
Beskrivning av ärendet Kerstin Gustafsson (M) väcker nytt ärende vid dagens sammanträde med 

anledning av personalens oro kring den psykosociala arbetsmiljön i 
kommunhuset. I inlagan yrkas:  
1. En arbetsmiljöenkät med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön 

genomförs snarast och redovisas till kommunstyrelsen i mars 2018. 
2. Målgrupp för enkäten är chefer och medarbetare i kommunhuset.   
3. Upplägg av enkät och genomförande redovisas till arbetsutskottet den 20 

februari 2018.    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 1. Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.      
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KS au § 23  Dnr KS 000065/2018 - 900 

Initiativ till ägarsamråd för Nordvästra Skånes renhållnings AB 
 
Beskrivning av ärendet Förtroende för bolags VD utgör ägarfråga. I det fall kommunstyrelsen finner sig 

ha bristande förtroende för VD, kan den inom sin uppsiktsplikt ta initiativ till 
ägarsamråd.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av kommunjurist Elin Ax, daterad 2018-01-18  
 
Förvaltningen förslag  Kommunstyrelsen beslutar att genom skrivelse till Helsingborgs stad ta 

initiativ till ytterligare ägarsamråd i NSR 
 
Föredragande Kommunjurist Elin Ax föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  
.  
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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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KS au § 19  Dnr KS 000321/2017 - 400 

Utvärdering av Båstad Turism & Näringsliv (kommunens 
näringslivsorganisation) 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns näringslivsorganisation utvärderades våren 2017 och 

tjänsteskrivelsens beslutspunkter återremitterades till förvaltningen för 
ytterligare förtydligande samt synpunktsinhämtning från Tillväxtrådet. En 
inventering av arbetet hos både Båstad Turism och Näringsliv samt kommunen 
har genomförts för att förtydliga gränsdragning och ansvar. Vid flera möten i 
Tillväxtrådet har även skrivelsen och arbetet diskuterats vilket resulterat i att 
en plan för det fortsatta arbetet tas fram. För Båstads kommun har det 
genomförts förändringar och förtydligenade i organisation samt utökning av 
50% för näringslivsstrategen. Även närliggande näringslivsfunktioner har 
identifierats.     

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen, 

daterad 2018-01-23, 
 Protokollsutdrag KS 2017-06-07, § 163, Utvärdering av Båstad Turism & 

Näringsliv     
 
Förvaltniingens 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.    
 
Föredragande Chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen föredrar ärendet. 
 
Yrkanden  Bo Wendt (BP), Gösta Gebauer (C) och Thomas Andersson (L): bifall till 

förvaltningens förslag    
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
 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. 
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 4. Förvaltningen uppdras att bryta ner beslutad näringslivspolicy i 
kommunledningens verksamhetsplan.    
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Datum: : 2018-01-26 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 

Dnr: KS 000321/2017 
 
 

Båstads kommuns näringslivsarbete 
 
 
Förslag till beslut 
 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns näringslivsorganisation utvärderades våren 2017 och tjänsteskrivelsens 
beslutspunkter återremitterades till förvaltningen för ytterligare förtydligande samt synpunkt-
sinhämtning från Tillväxtrådet. En inventering av arbetet hos både Båstad Turism och Närings-
liv samt kommunen har genomförts för att förtydliga gränsdragning och ansvar. Vid flera mö-
ten i Tillväxtrådet har även skrivelsen och arbetet diskuterats vilket resulterat i att en plan för 
det fortsatta arbetet tas fram. För Båstads kommun har det genomförts förändringar och för-
tydligenade i organisation samt utökning av 50% för näringslivsstrategen. Även närliggande 
näringslivsfunktioner har identifierats. 

 
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. 
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Aktuellt 
 

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 
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tjänstepersoner. Presidiets roll bör således också vara att återkoppla sitt arbete till Kommun-
styrelsen.  
 

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, chef Strategi och utveckling  
 
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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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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 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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Datum: : 2017-12-12 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Helena Ivarsson 

Dnr: KS 000125/2017 – 400 
 
 

Svar på motion – Politisk breddning av tillväxtrådet 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Motionen avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka representationen i tillväxt-
rådet så att samtliga partier har en representant. Rådet består i dagsläget av tre förtroende-
valda – kommunstyrelsens presidium – i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 
(§ 281). 
 
En bredare förankring kan ske vid politisk breddning av Tillväxtrådet. Ekonomiska konsekven-
ser av ett bifallande innebär högre arvodeskostnader. Med hänsyn till kommunens ansträngda 
ekonomiska läge föreslår förvaltningen att motionen avslås. 
 
Bakgrund 
Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. motionerade 2017-02-01 om att tillväxtrådet ska breddas så 
att det finns en representant från varje parti.  
 

Aktuellt 
Tillväxtrådets uppgift är gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag för att skapa 
tillväxt i form av: 
 
- ökad inflyttning 
- ökat företagande 
- ökad sysselsättning 
 
Forumet är en plats för en öppen dialog mellan kommun och Båstad Turism och Näringsliv. 
De som sitter med är Kommunstyrelsens presidie, Kommunchefen, Näringslivskoordinatorn, 
Bildningschefen, Båstad Turism & Näringslivs ordförande och VD, samt representanter från 
näringslivet. Tillväxtrådet grundades 2014 efter beslut i kommunstyrelsen 2013. 
 
Näringslivet har tidigare lyft frågan om att inhämta synpunkter och förslag från gruppledarna 
och tjänstepersoner, för att få till en bredare och djupare dialog. Tillväxtrådets form passar väl 
in för att förstärka denna dialog genom en breddning av tillväxtrådet. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Ekonomi 
Sammanträdestiden med tillväxtrådet uppgår till ungefär 18 timmar årligen. Om motionen 
bifalls kommer det att innebära att sammanträdesersättning utgår till ytterligare fem förtro-
endevalda. Kostnaden uppskattas till 14.000 kronor årligen i sammanträdesersättning. Utöver 
det tillkommer kilometerersättning och eventuell förlorad arbetsinkomst. Med hänsyn till de 
ökade kostnaderna för politiken bör motionen avslås. 
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Kommunledningskontoret 
Helena Ivarsson, Näringslivskoordinator 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna, kommunkansliet. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. 
 
Samråd har skett med: 
Karin Bengtsson, Båstad Turism & Näringsliv 
Catharina Elofsson, kanslichef Båstads kommun 
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Sida 
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KS § 14  Dnr KS 000125/2017 - 400 

Svar på motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 
 
Beskrivning av ärendet Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka 

representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. 
Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda - kommunstyrelsens presidium 
- i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från näringslivsstrateg Helena Ivarsson daterad 2017-12-12, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-12-19, § 295. 
 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  Motionen avslås.  
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C): ärendet bordläggs i väntan på utredning av kommunens 

näringslivarbete.      
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande om bordläggning och 

finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 

 
1. Ärendet bordläggs i väntan på utredning av kommunens näringslivsarbete.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 295  Dnr KS 000125/2017 - 400 

Motion - Politisk breddning av tillväxtrådet 
 
Beskrivning av ärendet Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka 

representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. 
Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda – kommunstyrelsens presidium 
– i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Helena Ivarsson, daterad 2017-12- 12. 
 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. 
 
Förvaltningen förslag  1. Motionen avslås. 
 
Yrkanden  Thomas Andersson (L), Kerstin Gustafsson (M): bifall till motionen.. 
 Bo Wendt och Inge Henriksson (BP): bifall till förvaltningen förslag. 
 
Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Thomas Andersson (L) och Kerstin 

Gustafssons yrkande och förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla förvaltningens förslag.          

    
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Motionen avslås. 
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2018-01-30 1 av 2

 

 

KS au § 20  Dnr KS 001035/2017 - 900 

Svar på granskning av kommunens näringslivsarbete 
 
Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun 

granskat kommunstyrelsen med syftet att bedöma om kommunstyrelsens 
styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt. Svar på 
granskningen redogör för tillväxtrådets mandat och organisatoriska placering, 
kommunstyrelsens roll avseende kommunens näringslivsarbete samt vilken 
instans som beslutar om fördelningen av medlen som avser kommunens 
näringslivsarbete.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen, 

daterad 2018-01-23, 
 Granskning av kommunens näringslivsarbete.      
 
Förvaltningens förslag        Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 
 
Föredragande Chef för strategi och utveckling Brita Jervidalo Jensen föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Anta tjänsteskrivelsen som svar till revisionen. 
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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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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Demokratiberedningen 2018-01-23 2 

DB § 1 Dnr: KS001623/2014 -903 

Arvodesreglemente 2019-2022 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Protokollsanteckning 

~ I 

(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen 
har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till 
förtroendevalda. 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska 
partierna under perioden 2017-04-03 - 2017-06-07. Därefter har beredningen 
gjort en sammanställning av remissvaren och sett över bestämmelserna en 
sista gång. 

Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att över
lämna sitt förslag till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige be
slutade 2017-10-18 (§ 165) att återigen skicka reglementet på remiss till parti
erna. 

Demokratiberedningen har därefter behandlat inkomna remissvar. Beredning
en beslutade därefter att översända förslag till arvodesreglemente 2019-2022 
till kommunfullmäktige. 

Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 
Redogörelse för remiss från demokratiberedningen 
Missiv från demokratiberedningen 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas. 
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Uno Johansson (C) och Göran Brauer (M): 

Vi ställer oss inte bakom skrivningen avseende § 10 förlorad arbetsinkomst. Vi 
anser att skrivningen i nuvarande, gällande, reglemente är tillräcklig. 
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Datum: : 2017-10-18. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022 
 
 

Förslag till beslut 
 
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

 
1. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 antas.  
2. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17  
(§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen har sedan dess 
processat reglementet och principerna rörande ersättning till förtroendevalda.  
 
Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska partierna under 
perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Därefter har beredningen gjort en sammanställning av 
remissvaren och sett över bestämmelserna en sista gång. 
 
Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att överlämna sitt förslag 
till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Bakgrund 
Nuvarande arvodesreglemente antogs av kommunfullmäktige 2014-11-26. I beslutet framgick 
att demokratiberedningen skulle bearbeta ett tidigare förslag och lägga fram ett nytt förslag i 
dess anda. Det tidigare förslaget byggde på principen att varje parti skulle ha en särskilt arvo-
derad person. Arvodets storlek skulle vara i proportion till hur stort partiet var i kommunfull-
mäktige.  
 
Demokratiberedningen hemställde hos kommunfullmäktige att utvidga uppdraget till att om-
fatta hela reglementet och frångå det tidigare förslaget. Detta godkändes hos kommunfullmäk-
tige 2016-02-17 (§ 15). Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att beredningen skulle fram-
ställa sitt förslag senast i november 2017. 
 
Beredningen har sedan dess processat principerna kring ersättning till förtroendevalda i Bå-
stads kommun. Resultatet har stämts av med partierna genom en enkät under 2016 där det 
bland annat framkom att partierna var överens om att återinföra ett deltidsarvoderat opposit-
ionsråd och att kommunfullmäktige ska arvoderas genom timmar och inte fast ersättning. För-
slaget skickades även på remiss till partierna perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Remissvaren 
sammanställdes och tillställdes beredningen under sommaren. Därefter gjorde beredningen 
vissa justeringar baserat på svaren från partierna. 
 

Aktuellt 
Beredningen beslutade 2017-09-19 att överlämna Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 till 
kommunfullmäktige för beslut i november, i enlighet med den fastställda tidplanen. Bered-
ningen var även överens om att kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ska informeras 
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om arvodesreglementet vid sammanträdet i oktober, samt att ekonomiska konsekvenser ska 
presenteras inför beslutet. Föredragande för informationen i kommunfullmäktige är bered-
ningens ordförande Håkan Mörnstad (BP). 
 
Innan beslut om arvodesreglemente ska ärendet lämnas till kommunstyrelsen för yttrande. 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Ekonomi 
 
Urval 
Demokratiberedningens förslag medför ekonomiska konsekvenser, då kostnaderna för ersätt-
ning till förtroendevalda beräknas öka med ungefär 22 %. Inga större förändringar förväntas 
gällande kilometerersättning eller förlorad arbetsförtjänst, varvid dessa kommer att bortses 
från i nedanstående sammanställning. Beräkningar av kostnaderna kommer istället att foku-
sera på sammanträdesarvodet (timersättning) och årsarvode (fast arvode). 
 
Beräkningarna visar kostnaderna före, och efter, PO-tilläggen (31,4 %).  
 
Sammanträdesarvode (timersättning) 
Förslaget från demokratiberedningen innebär en kostnadsökning om 43 % - motsvarande  
681 000 kr – för sammanträdesarvodet baserat på 2016 års statistik1. De största förändringar-
na i sammanträdesarvodet är ökningen av ersättningen till 200 kr per timme och ersättarnas 
rätt till sammanträdesarvode. 
 

Nuvarande reglemente (timmar baserat på år 2016)  

Uppdrag/post Ersättning Tid Totalt  

Kommunfullmäktige  400 kr/möte 1640 timmar 164 000 kr 
Övriga politiska organ 150 kr/timme 5013 timmar2 752 000 kr 

 Summa exkl. PO-tillägg 916 000 kr 

 Summa inkl. PO-tillägg 1 203 624 kr 

 

Förslag till reglemente (timmar baserat på 2016) 

Uppdrag/post Ersättning Tid Totalt  

Kommunfullmäktige  200 kr/timme 1640 timmar 328 000 kr 
Övriga politiska organ 200 kr/timme 5013 timmar 1 003 000 kr 
Ersättararvode 200 kr/timme 1330 timmar3 266 000 kr 

 Summa exkl. PO-tillägg 1 597 000 kr 

 Summa inkl. PO-tillägg 2 098 458 kr 

 

                                                             
1 Underlaget baserar sig på utdrag ur kommunens lönesystem för ersättningar till förtroendevalda.  
2 Statistik över antalet timmar för förtroendevalda finns ej i kommunen. Istället har totalsumman för 
sammanträdesarvoden, för samtliga politiska organ, dividerats med 150 kr för att få fram uppskattat 
antal timmar. 
3 Statistik över antalet timmar som ersättare närvarat vid sammanträden finns ej i kommunen. Antalet 
timmar är beräknat till att motsvara 20 % av totalt antal timmar (6653). Observera att siffran är väldigt 
osäker och kan öka betydligt.  
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Årsarvode (fast arvode) 
Förslaget från demokratiberedningen innebär en kostnadsökning om 7,7 % - motsvarande  
176 000 kr – för årsarvodet. De tre största förändringarna i årsarvodet är tillskapandet av in-
läsningsarvode (+570 000 kr), avskaffande av KSau ledamöternas fasta arvode (-325 000 kr) 
och gruppledararvodet (-227 000 kr). Nedanstående tabell visar skillnader mellan gällande 
arvodesreglemente och förslag till reglemente enligt 2017 års siffror: 
 

Uppdrag Tjänstgöring Kostnad 

Kommunstyrelse Nuvarande Förslag Skillnad Nuvarande Förslag Skillnad 

Ordförande 100 % 100 % 0 % 650 760 kr 650 760 kr 0 kr 

1:e vice ordförande 25 % 3 % -22 % 162 690 kr 19 523 kr -143 167 kr 

2:e vice ordförande 25 % 40 % +15 % 162 690 kr 260 304 kr  +97 614 kr  

Ledamot KSau (2 st) 50 % 0 % -50 % 325 380 kr 0 kr -325 380 kr 

Kommunfullmäktige             

Ordförande 10 % 15 % +5 % 65 076 kr 97 614 kr +32 538 kr 

1: vice ordförande 0 3 % +3 % 0 kr 19 523 kr +19 523 kr 

2: vice ordförande 0 3 % +3 % 0 kr 19 523 kr +19 523 kr 

Gruppledare (7 st) 35 % 0 % -35 % 227 766 kr 0 kr -227 766 kr 

Demokratiberedning             

Ordförande 5 % 5 % 0 % 32 538 kr 32 538 kr 0 kr 

Utbildningsnämnd             

Ordförande 20 % 25 % +5 % 130 152 kr 162 690 kr +32 538 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 19 523 kr 19 523 kr 0 kr 

Vård- och omsorgsn.             

Ordförande 20 % 25 % +5 % 130 152 kr 162 690 kr +32 538 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 19 523 kr 19 523 kr 0 kr 

Myndighetsnämnd             

Ordförande 15 % 25 % +10 % 97 164 kr 162 690 kr +65 526 kr 

Vice ordförande 3 % 3 % 0 % 19 523 kr 19 523 kr 0 kr 

Kommunrevision             

Ordförande 3,50 % 3,50 % 0 % 22 777 kr 22 777 kr 0 kr 

Överförmyndare             

Överförmyndare 10 % 10 % 0 % 65 076 kr 65 076 kr 0 kr 

Inläsningsarvode             

Beräknat 88 personer 0 % 88 % +88 % 0 kr 572 669 kr +572 669 kr 

Summa exkl.  
PO-tillägg 

328 % 355 % +27 % 2 130 790 kr 2 306 946 kr +176 156 kr 

Summa inkl.  
PO-tillägg (31,4%) 

   2 799 858 kr 3 031 327 kr +231 469 kr 

 
 
Sammanfattning av årsarvode och sammanträdesersättning 

Sammantaget innebär det nya förslaget till arvodesreglemente en ökning av kostnaderna med 

ungefär 22 % - motsvarande 850 000 kr.  I sammanhanget är det av vikt att nämna att ersät-

tarnas rätt till sammanträdesarvode är svår att kalkylera. Om förslagets intention uppfylls (att 

fler ersättare medverkar på sammanträdena) kommer dels antalet timmar att öka, men även 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst och körersättning. 
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Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Författningssamlingen och demokratiberedningen. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag från demokratiberedningen, 2017-09-19. 
Förslag till arvodesreglemente 2019-2022. 
Missiv från demokratiberedningen.  
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
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Antagen av Kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XXX. Dnr: KS X/X-XXX 
Gäller fr.o.m. 2019-01-01 
 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 
 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna ........................................................ 2 

ARVODEN MM 
Årsarvode – Kommunalråd, heltid 100% ................................................................................... 2 
Årsarvode – Oppositionsråd, deltid 40% .................................................................................... 3 
Begränsat årsarvode - ordförande, deltid mindre än 40% .................................................. 3 
Sammanträdesarvode – ordinarie ledamöter som ej är ordförande ............................... 4 
Arvode vid borgerliga förrättningar och i kommunala bolag ............................................. 5 
Inläsningsarvode .................................................................................................................................. 5 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
Förlorad arbetsinkomst ..................................................................................................................... 5 
Förlorad pensionsförmån ................................................................................................................. 6 
Förlorad semesterförmån ................................................................................................................. 6 

KOMMUNAL PENSION 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
Resekostnader ....................................................................................................................................... 6 
Barntillsynskostnader ........................................................................................................................ 7 
Personer med funktionsnedsättning ............................................................................................ 7 
Övriga kostnader .................................................................................................................................. 7 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
Hur man begär ersättning ................................................................................................................. 7 
Attestering .............................................................................................................................................. 8 
Tolkning av bestämmelserna .......................................................................................................... 8 
Utbetalning av arvode ........................................................................................................................ 8 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunal-§ 1
lagen. 
 

 §§ 3 - 4 gäller endast för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller § 2
betydande del av heltid. §§ 8 - 10 gäller ej för dessa. 
 
Fast arvode enligt dessa bestämmelser §§ 3-5 utgår för huvuduppdraget. Enskild 
förtroendevald som är utsedd till ordförande eller vice ordförande i en nämnd, 
utskott eller revisionen äger ej rätt till att samtidigt ha fast arvode såsom ledamot i 
samma organ eller såsom ordförande i utskott.  
 
Ersättning utgår för de uppdrag som definieras som förtroendeuppdrag enligt 
kommunallagens mening. 
 
Ersättning ges inte för partipolitiskt arbete inför sammanträde. 

 
ARVODEN MM 
 

Årsarvode – Kommunalråd, heltid 100% 
 

 Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har rätt till årsarvode med belopp § 3
som fullmäktige beslutar enligt bilaga. Inga andra kommunala arvoden utgår. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som full-
mäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas 
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller 
för i kommunen anställd personal. 
 
De årsarvoderade kan, efter kommunstyrelsens godkännande i förhand, spara upp 
till 40 dagars ledighet över åren i enlighet med de regler som gäller för kommu-
nens tjänstemän. Ledigheten ska tas ut under mandatperioden.  
 
Inom ramen för årsarvodet åligger de arbetsuppgifter som anges i reglemente för 
kommunstyrelse. 
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Årsarvode – Oppositionsråd, deltid 40% 
 

 Efter överenskommelse partierna emellan utses oppositionsrådet av de partier § 4

som befinner sig i opposition. Oppositionsrådet ska i dialog ge samtliga oppsit-
ionspartier information.    
   

Förtroendevald som fullgör uppdrag på mer eller lika med 40% har rätt till årsar-
vode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Inga andra kommunala 
arvoden utgår. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som full-
mäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas 
på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
För årsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller 
för i kommunen anställd personal. 
 
De årsarvoderade kan, efter kommunstyrelsens godkännande i förhand, spara upp 
till 40 dagars ledighet över åren i enlighet med de regler som gäller för kommu-
nens tjänstemän. Ledigheten ska tas ut under mandatperioden. 
 
Inom ramen för årsarvodet åligger de arbetsuppgifter som anges i reglemente för 
kommunstyrelse. 
 
Begränsat årsarvode - ordförande, deltid mindre än 40% 
 

 Ordförande, (i kommunfullmäktige, nämnder och fasta beredningar) som fullgör § 5
sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den ut-
sträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Inom ramen för det begränsade arvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, 
om annat ej beslutats, att fullgöra följande uppgifter: 
 
 a) Delta i sammanträden inom nämnden, eller motsvarande  
 b) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete. 
 c) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
 d) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 

annan anställd 
 e) Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av hand-

ling 
 f) Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt 
 g) Utövande av delegationsbeslut 
 h) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ inom kommunen 
 i) Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 
 j)  Okontrollerbart arbete (arbete i hemmet) 
 k) Representation och uppvaktning 
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Vid ordförandeskap i flera nämnder ersätts nämnd 2 med 50% och nämnd 3 med 
25% av ordinarie ordförandeersättning. 
 
För förtroendevald med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annars 
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad i följd 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. Om vice ordförande träder in i ordföran-
des ställe, enligt ovanstående, utgår ersättningen till denne istället. 
 
Sammanträdesarvode – ordinarie ledamöter som ej är ordförande 
 

 För sammanträde utgår arvode med belopp per timme som fullmäktige beslutat § 6
enligt bilaga. Arvode betalas också med en timme för restid som åtgår med 
anledning av sammanträdet eller motsvarande.  
 
För de som har begränsat årsarvode utgår ersättning endast om sammanträdet 
ligger utanför den nämnd som han/hon är ordförande i. 
 
Vid andra uppdrag, inklusive ledamot i kommunfullmäktige, utgår timarvode. 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare som inte har fast årsarvode 
har rätt till ersättning för: 
 
 a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommun- 

 styrelsen, övriga nämnder, nämndsutskott, nämndsberedningar, liksom 
revisorernas sammanträden, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och  
arbetsgrupper, 

 c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför, 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande som rör 

kommunala förtroendeuppdraget efter beslut i respektive nämnd. Rapporte-
ring skall ske i nämnden. 

e) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller  
 annan motpart till kommunen, 

 f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 
 g) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 
 h) besiktning eller inspektion, 
 i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
 j) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 
 
Sammanträdesersättning utgår endast för protokollfört eller på annat sätt 
dokumenterat sammanträde/förrättning. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare, som deltar i sammanträde, utgår timarvode och 
reseersättning. 
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Arvode för sammanträde eller förrättning inom kommunen utgår för tiden från 
sammanträdets eller förrättningens början till dess slut. Påbörjad timme räknas 
som hel timme. 
 
Arvode för sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår för den tid som 
av sammanträdet eller förrättningen föranledd bortovaro från bostad eller arbets-
plats omfattar. Påbörjad timme räknas som hel timme. 
 
Valda insynspolitiker har rätt till timarvode, reseersättning och förlorad arbetsin-
komst.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för när gruppledare har rätt till ersätt-
ning (när de ska tjänstgöra). 
 
Arvode vid borgerliga förrättningar och i kommunala bolag 
 

 Ersättning till borgerlig begravningsförrättare och borgerlig namngivningsförrät-§ 7
tare betalas av den som utnyttjar tjänsten. Borglig vigselförrättare betalas av läns-
styrelsen 
 

 Ersättningar för ledamöter i styrelser etcetera i kommunala bolag bestäms och § 8
betalas av bolaget. 

 
Inläsningsarvode 
 

 Till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och § 9
kommunrevisionen utgår inläsningsarvode enligt bilaga. 
 
Förtroendevalda har endast rätt till ett inläsningsarvode, oavsett antalet uppdrag. 
 
Förtroendevalda som har annat begränsat årsarvode har inte rätt till inläsningsar-
vode. 

 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR 
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 

 Förtroendevalda, som har anställning, har rätt till ersättning för styrkt förlorad § 10
arbetsinkomst (avdrag i lönebesked) med reellt belopp. Ersättningen begränsas till 
månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. 
 
Förtroendevalda, som inte har något anställningsförhållande (egenföretagare) har 
rätt till ersättning med det belopp som en annan person erhållit som lön för att 
fullgöra den förtroendevaldes arbete. Beloppet skall styrkas med ersättarens löne-
besked. 
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Ersättning utgår inte för förlorad arbetsinkomst som skulle kunna erhållas om ar-
betet kunde utföras på annan tid än under den tid som sammanträdet hölls. (Möj-
lighet att förlägga arbetet på tid utanför förtroendeuppdraget), eller om arbetet 
utförs av en familjemedlem. 
 
I förlorad arbetsinkomst får inte inräknas ersättningar för förtroendeuppdrag i 
Båstads kommun, andra kommunala eller regionala förtroendeuppdrag 
 
Maximalt utbetalas för ersättning för förlorad arbetsinkomst för 8 timmar/dag.  
 
Övriga ersättningar ansöks hos, och beslutas av Arvodesnämnden. Arvodesnämn-
den utgörs av kommunfullmäktiges presidium.  
 
Förlorad pensionsförmån 
 

 Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid § 11
och som på ett för kommunen godtagbart sätt kan påvisa faktisk förlust av förlorad 
tjänstepension i ordinarie sysselsättning kompenseras för denna förlust.  
 
Begäran om ersättning ska göras senast vid utgången av april månad året efter det 
år förlusten hänför sig till eller när faktisk förlust kan påvisas. 
 
Förlorad semesterförmån 
 

 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med § 12
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 
vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 
 

KOMMUNAL PENSION 
 

 För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om § 13
kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. 

 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  
 
Resekostnader 
 

 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med § 14
avstånd till bostad i kommunen. Resor för uppdrag såsom kurser, konferenser etc. 
ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare enligt det 
kommunala reseavtalet.  
 
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utom kommunen enligt 
kommunens resereglemente. 
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Barntillsynskostnader 
 

 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid § 15
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
ges enligt styrkta kostnader för barntillsynen. (utomstående barnvakt) 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Personer med funktionsnedsättning 
 

 Ersättning betalas till förtroendevalda personer med funktionsnedsättning för de § 16
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande. Ersättning betalas med styrkt reellt belopp. 
 

Övriga kostnader 
 

 Ersättning för övriga kostnader kan begäras hos arvodesnämnden. § 17
 

 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
Hur man begär ersättning 
 

 För att få ersättning enligt §§ 10-12, 14-17 ska den förtroendevalda styrka sina § 18
förluster eller kostnader. Dessa ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekre-
terare, eller till annan som utsetts därför. 
 

Arvode enligt §§ 3-6 betalas ut utan föregående anmälan. 
 

 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex § 19
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hän-
för sig. 
 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom 
två år från pensionstillfället. 
 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom 
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 
 

Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 
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Attestering 
 

 Attestering av inlämnade krav på ersättningar görs av nämndens ordförande, och § 20
för nämndsordföranden eller motsvarande av kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Kommunalrådens och revisionens ersättningsanspråk attesteras av fullmäktiges 
ordförande. 
 
Fullmäktiges presidiums ersättningsanspråk attesteras av fullmäktiges presidium 
kollektivt. 
 
Tolkning av bestämmelserna 
 

 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Arvodes-§ 21
nämnden. Kommunfullmäktiges presidium utgör arvodesnämnd, om kommun-
fullmäktige inte beslutat om annat. 
  
Utbetalning av arvode 
 

 Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. § 22
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
Gällande fr.o.m. 2019-01-01 
 
Kommunstyrelsens ordförandes arvode knyts till grundarvodet för riksdags- 
ledamöter (85 %) och ska årligen omräknas utifrån angiven koefficient av riks-
dagsledamöternas grundarvode (riksdagsledamöternas grundarvode är 63.800 kr 
per månad fr.o.m. 2017-01-01). 

Övriga arvoden uppräknas efter kommunstyrelsens ordförandes arvode 

 
Bilaga §§ 3-4 Årsarvode – kommunalråd & oppositionsråd 

Kommunalråd m.fl. Kr/år Tjänstgöringsgrad  
Kommunstyrelsen    650.760   100%  
Oppositionsråd 260.304 40% 
 
De årsarvoderade har rätt till ledighet 32 dagar/år. 
 

Ej uttagen ledighet kan ej ersättas med pengar. 
 

Bilaga §§ 5-6 Ordförande m.fl. 
Ordförande i nämnder m.fl. Kr/år Tjänstgöringsgrad     
Kommunfullmäktige 
Ordförande  97.615 15% (inga tim/sam) 
1:e vice ordf.  19.523 3% (tim/sam) 
2:e vice ordf.  19.523 3% (tim/sam) 
 
Ordförande, demokratiberedning 32.538 5% (tim/sam) 
Ordförande, tillfällig beredning Timersättning  
Gruppledare (se § 6)  Timersättning  
 
Kommunstyrelsen 
1:e vice ordf.  19.523 3% (tim/sam) 
 

Revisorer 
Ordförande  32.538 5% (tim/sam) 
Revisor  Timersättning 
 

Utbildningsnämnden 
Ordförande  162.691 25% (inga tim/sam) 
Vice ordförande  19.523 3% (tim/sam) 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande  162.691 25% (inga tim/sam) 
Vice ordförande  19.523 3% (tim/sam) 
 

Myndighetsnämnden 
Ordförande  162.691 25% (inga tim/sam) 
Vice ordförande 19.523 3% (tim/sam) 
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Överförmyndare  65.076 10% 
 

Valnämnd 
Ordförande, valår  26.031 3,5% 
 

 
Bilaga § 6 Sammanträdesersättningar mm 

Timarvode för sammanträde: 200 kr/timme 
 
Bilaga § 9 Inläsningsarvode 

Arvode för inläsning motsvarar årsarvode om 1% (6.508 kr). 
 

Bilaga till § 12 Förlorad semesterförmån 

a) Verifierat belopp:  
 1. förlorad semesterersättning 13% på utbetald ersättning 
 maximalt:    för förlorad arbetsinkomst 
 2. förlorade semesterdagar, samma som maximibeloppet för 
 maximalt:    förlorad arbetsinkomst  
 
b)  Schablonberäknat belopp:  procentpåslag med 13% på  
     utbetald ersättning för förlorad  
     arbetsinkomst 
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Datum: 2018-01-15 Till: Kommunfullmäktige 
Dnr: KS 001100/2017 – 900 
 

 
 

Redogörelse för remiss från demokratiberedningen 
 
Härmed överlämnas Demokratiberedningens slutliga förslag till revidering av 
Arvodesreglementet för de förtroendevalda för fullmäktiges beslut efter att kommunstyrelsen 
lämnats möjlighet att yttra sig. Demokratiberedningen har under två år arbetet med förslaget, 
och tre gånger haft det ute på remiss till de politiska partierna; senast i december 2017. 
Remissvaren har varit spretiga, men ett antal synpunkter på vilka samsyn rått har legat till 
grund för ett mindre antal revideringar. Följande synpunkter som tagits upp av enstaka parti 
har lämnats utan ändringar: 
 
1. Arbetsbeskrivningar ska inte tillföras arvodesreglementet, utan det ska istället framkomma 

i respektive reglemente. 

2. Oppositionsråd ska föreslås utan förändring i skrivningen, även om beredningen är 
medveten om att det inte går att avtala om hur valet ska förrättas. 

3. Inläsningsarvode samt ersättning till ersättare bibehålls. Motiveringen är att öka 
attraktiviteten för att ta politiska uppdrag och att få en mer tidsenlig arvodering. 

4. Ersättningen för kommunalrådet bibehålls till 80% av riksdagsledamoten. Motiveringen är 
för att kommunalrådet själv meddelat att ersättningen är fullgod. Beredningens synpunkt är 
en höjning i paritet med kommundirektörens lön. 

5. Insynspolitiker behöver ingen ytterligare definition. Det är upp till kommunfullmäktige att 
välja insynspolitiker om man så önskar till politiska organ. 

6. Ersättning för begravnings- och namngivnings-officianter föreslås fortsatt vara utan 
ersättning, då dessa ersätts av beställaren. Kommunen kan dock fortsatt ha en lista på 
officianter. 

7. Kommunala bolag. Beredningen föreslår, fortsatt, att bolagen själva ska bestämma med 
motiveringen att det är bolagets ekonomi som påverkas. Detta är i linje med ersättningar i 
de interkommunala bolagen. 

8. Ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förslaget anses täcka de allra flesta fallen, och då så 
inte är fallet får individuella lösningar beslutas av Arvodesnämnden (kommunfullmäktiges 
presidium). 

Demokratiberedningen vill betona att föreliggande förslag på arvoden inte styr eventuella 
organitoriska förändringar. Görs förändringar i organisationen får arvodesreglementet 
revideras därefter. 

 

Håkan Mörnstad 
Ordförande i Demokratiberedningen 
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Datum: 2018-02-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001414/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg - kommunstyrelsen 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar avsluta ärenden:  

a. CEMR-deklarationen (000510/2012), 
b.  JV9 (000582/2015),  
c. Verksamhetplan 2017-2019 Familjen Helsingborg (000579/2016),  
d. Försäljning Bjärehemmet 001295/2016),  
e. Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-6 (000040/2017), 
f. Undermålig och bristfällig information till kommunstyrelsen (001046/2017),  
g. Polisens statistik samt trygghetsmätning (001049/2017)  
h. Åtgärdspaket för en budget i balans 2017 (001049/2017). 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar ta bort Detaljplan Sunnan 10 m.fl. (001447/2012) från besluts-
loggen. 
 
3. Kommunstyrelsen godkänner beslutsloggen för februari 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Beslutsloggen för kommunstyrelsen är under utveckling. Som ett led i detta görs det vissa för-
ändringar i den här loggen och ett förslag på beslut att ta bort en del av ärendena. Beslutslog-
gen bör innehålla de ärenden som är under beredning och som avvaktar beslut från kommun-
styrelsen. I utvecklingsarbetet ingår även att se över hur uppföljning av fattade beslut och 
återkoppling till politiken kan ske på ett tydligt sätt. 
 

Aktuellt 
Kommunstyrelsens beslutslogg är inte optimal för varken politik eller förvaltning. Ett utveckl-
ingsarbete har därför startats med syfte att förtydliga och förenkla processerna. I utvecklings-
arbete ingår att se över och utveckla beslutsloggen. Den första förändringen av loggen innebär 
att ärendena prioriterats utifrån (1) akut/angeläget, (2) kan vänta något och (3) kan vänta.  
Prioriteringen är satt utifrån förvaltningens bedömning.  
 
Loggen innehåller ärenden som är för beredning i förvaltningen och som ska upp till beslut i 
kommunstyrelsen. Ärenden som ska återrapporteras eller följas upp finns inte med i besluts-
loggen. I utvecklingsarbetet ingår att se över hur politik och förvaltning kan arbeta med åter-
rapportering och uppföljning.   
 
 
Förvaltningen föreslår att följande aktiva ärenden avslutas: 
 

a. CEMR-deklaration – Kommunen har skrivit under CEMR-deklarationen och beslut som 
fattas ska därmed ta hänsyn till denna deklaration. Handlingsplaner har tagits bort se-
dan nämndsplaner infördes. Ärendet kan avslutas.   
 

365



 
 

 

2 (3) 

 

b. Utredning JV9 – Thomas Andersson (L) väckte på kommunstyrelsens arbetsutskott den 
15 april 2015 ett ärende med anledning av den stoppade ombyggnationen av JV9 i Gre-
vie. I samband med det väckta ärendet önskade han svar på att antal frågor vilka sam-
manfattningsvis behandlade riktigheten av det ”stoppbeslut” som fattats av KSO och 
VO-ordförande, samt hur detta beslut sedan hanterats. Förvaltningen tillsatte med an-
ledning av väckt ärenden en extern utrednings som bland annat rekommenderade att 
rutiner för ekonomistyrning, mallar för konsekvensbeskrivningar, instruktioner för 
ärendeberedning skulle tas fram. Av de rekommendationer som gjordes av EY, bedöm-
de förvaltningen 2016-04-13 att de flesta rutiner, policys mm redan fanns eller var på 
god väg att tas fram. Den punkt som vid sammanträdet fortsatt framstod behöva arbe-
tas vidare med var att styra upp ansvaret för kommunens lokaler på både politisk- och 
tjänstemannanivå.  
På politisk nivå ligger lokalfrågorna enligt reglemente i kommunstyrelsen, på tjänste-
mannanivå pågår just nu en översyn av lokalfrågan i aktuell fastighetsöversyn. Även 
det politiska ansvaret kan komma att påverkas av kommande beslut. Förvaltningen fö-
reslår att kommunstyrelsen med denna information anser av Thomas Andersson väckt 
ärende som färdigbehandlat och att det därmed kan tas ur kommunstyrelsens besluts-
logg. 

 
c. Försäljning av Bjärehemmet - Vid sitt sammanträde 2017-09-06 beslutade kommun-

styrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för 
att undvika liknande utfall i framtiden (försäljning av Bjärehemmet). Detta skulle redo-
visas i november. 
Kommunstyrelsen beslutade också att begära hos styrelsen för Båstadhem AB att man 
kallar till extra bolagsstämma för att för styrelsen och verkställande ledning gå igenom 
den juridiska granskningen och säkerställa att bolagen i fortsättningen följer ägardirek-
tiven.  
Vid sammanträdet i december tillstyrkte kommunstyrelsen principer och plan för aktiv 
ägarstyrning. Förvaltningens mening är att dessa är det effektivaste sättet att undvika 
situationer likt den vid Bjärehemmets försäljning. Förvaltningen förslår att begäran om 
extra bolagsstämma inte genomförs. Detta dels med hänsyn till det tillstyrkta förslaget 
om aktiv ägarstyrning, dels till att ordinarie bolagsstämma förväntas äga rum i april.  
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen med detta anser beslutspunkten för verk-
ställd och att den därmed kan tas ur kommunstyrelsens beslutslogg. 

 
d. Åtgärdspaket för budget i balans 2017. Ärendet är inte längre aktuellt och bör därför 

avslutas.  
 

e. Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9. Ärendet är inte längre aktuellt 
och bör avslutas. 

 
f. Polisens statistik och trygghetsmätning. Trygghetsmätningen redovisas på kommun-

styrelsens möte i februari 2018. Brottsstatistik redovisas till KS kvartalsvis. Ärendet 
kan därmed avslutas.  

 
g. Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg. Ärendet avser enbart uppfölj-

ning och kan därmed avslutas. 
 

h. Undermålig och bristfällig information till kommunstyrelsen. Det här är ett helt poli-
tiskt ärende. Ordföranden äger dagordningen. Förvaltningen kan inte bereda detta 
ärende, utan föreslår att ärendet avslutas. 
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Följande ärende bör tas bort från beslutsloggen: 
 

Detaljplan Sunnan 10 m.fl. – beslut om fortsättning av projektet. Beslut om fortsättning 
är taget och ärendet pågår enligt planförfarandet. Den här delen av ärendet kan avslu-
tas och tas bort från beslutsloggen 

 
 
 
 
 
Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kansliet, Thomas Andersson (L) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg för januari 2018. 
 
Samråd har skett med: 
KS presidium, kommundirektör, kommunjurist.  
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Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning av ärendet Status Prioritering
5 Ansökan om 
dispens för 
sluttäckning av 
Svenstad

§ 213, KS 2017‐09‐06 000935/2
017

Väckt ärende sep 2017 ‐ bereda ärende 
om sluttäckning av Svenstad.

Ärendet bör ingå i helheten för 
lokalisering av ÅVC

1

20 Cykelvägar i 
anslutning till 
Laholms kommun, 
GC‐väg Ö Karup ‐ 
Hasslölv

§ 223, KS 2017‐10‐04 001048/2
017

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med Laholms kommun ta 
fram en handlingsplan i syfte att 
genomföra en cykelväg mellan Östra 
Karups kyrka och Hasslövs idrottsplats 
under nästa mandatperiod.  

Till KS au februari 2018 1

7 Framtida 
fastighetsorganisati
on

§ 102, KS 2016‐04‐27 000593/2
016

Förvaltningen fick i uppdrag, 2016‐04‐27, 
att göra en översyn av kommunens 
fastigheter. Ärendet återremitterat på KS 
2017‐06‐07 för 
ytterligare beredning.

Pågår. Återremiss juni 2017 för 
ytterligare beredning. KS au jan 
2018 med besök från Ängelholm. 

1

22 Hantering av 
överskott från 
flyktingverksamhet

§ 246, KS 2017‐11‐08 001417/2
015

Förslag till KF om att förslag på användning 
av överskott från flyktingverksamhet i 
enlighet med bilaga 1 godkänns. 
Förvaltningen redovisar uppföljning av 
satsningen per tertial till KS.

Minoritetsåterremiss i KF 2017‐12‐
20, planerat till KS au 20 feb 2018

1
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24 Hållbar och optimal 
förskole‐ och 
grundskolestruktur 
för en tidsenlig och 
likvärdig utbildning 
(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2
017

Remiss: Skolchefen har bett partierna 
representerade i kommunfullmäktige att 
senast 2017‐11‐10 inkomma med 
ifrågasättande/synpunkter på 
konsekvensanalysen av optimal 
skolorganisation för södra sidan.

KS feb 2018 1

4 Lokalisering av ÅVC § 295, KS 2017‐12‐06 000770/2
012

Lokalisering av ny återvinningscentral i 
Båstads kommun. Beslut i KF , NSR ej 
nöjda, åter utredning.

Uppdrag till förvaltningen att inleda 
process innehållande bl.a. ett
tidigt samråd med länsstyrelsen, för 
att studera samtliga alternativ för 
lokalisering av återvinningscentral i 
Förslövsområdet. Länsstyrelsen på 
besök januari 2018. Återkoppling i 
KS au jan 2018     

1
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13 Medborgarförslag: 
Brukarrevision av 
överförmyndaren, 
förvaltarna och 
gode mäns arbete

§ 17, KS 2018‐01‐10 000454/2
017

1. Förslaget remitteras till pensionärs‐ och 
handikapprådet för yttrande, samtidigt 
som ärendet om framtida organisation för 
överförmyndar‐verksamheten behandlas. 
2. Återremiss till KS au där förvaltningen 
redovisar följande: 1) antalet ärenden som 
respektive gode män har, 2) antalet 
brukare som har god man och hur många 
gode män vi har,  3) svar på hur lång tid 
och kostnader för brukarrevision samt  4) 
hur skulle en brukarrevision påverka och 
finns det tid och möjlighet att genomföra 
en sådan innan en eventuell anslutning till 
ny överförmyndarorganisation i Halland.

1

11 Nytt gruppboende 
enligt LSS

§	206,	KS	2017‐09‐06 000679/2
017

Förvaltningen får i uppdrag att under 2017 
påbörja förstudie för nybyggnation av 
gruppboende enligt LSS.

För handläggning i förvaltningen. 1

25 Optimal 
förskoleorganisatio
n ‐ Akuta åtgärder

§ 4, KS 2018‐01‐10 001309/2
017

Förvaltningen får i uppdrag att lämna 
förslag på hur förskoleplatsbehovet inför 
våren 2018 kan lösas.

För handläggning i förvaltningen. 
Info KS au jan 2018

1

15 Politisk styrgrupp 
för framtida 
investeringar i 
skolorganisationen, 
avseende 
kommunstyrelsens 
ansvarsområden

§ 29, KS 2018‐01‐10 000028/2
018

Nytt ärende väcks under sammanträdet 
om politisk styrgrupp för framtida 
investeringar i skolorganisationen, 
avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområden.

För handläggning i förvaltningen. 1
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6 Socialt innehåll och 
anhörigstöd

§	262,	KS	2017‐11‐08 001046/2
017, 
000935/2
017

Nytt ärende väcks under sammanträdet 
mot bakgrund av motionen från 
Moderaterna som blev bifallen i 
kommunfullmäktige 2017‐02‐15, Dnr 
000585/2016.

Ärendet till KS au Jan 2018 1

3 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

§ 82, KF 2017‐04‐19      
§ 248, KS 2017‐11‐08

001231/2
016  
000305/2
017

Vid uppföljning gav KS uppdrag till FU att 
bereda ärende om arbetsmiljö. 

Ärendet väckt november 2017. För 
handläggning i förvaltningen.

1

14 Tidsplan i 
budgetprocessen 
2019

§ 28, KS 2018‐01‐10 000027/2
018

Nytt ärende väcks under sammanträdet 
med önskemål om att en tidsplan för 
budgetprocessen för 2019 upprättas. 
Tidsplan för budgetprocess till LG 2018‐01‐
23 därefter till politiken

Till KS februari 2018 1

12 Utredning gällande 
HR Servicecenter

§ 207, KS 2017‐09‐06 000440/2
017

Båstads kommun vill ha förslag på SLA 
(Service Level Agreement). Båstads 
kommun vill ha utvecklingsarbetet 
konkretiserat så att det är möjligt att följa 
upp politiskt. Det konkretiserade 
utvecklingsarbetet ska följas upp senast i 
februari 2018.

För handläggning i förvaltningen. 1

8 Utredningsuppdrag 
fastigheten 
Plommonet

§ 304, KS 2017‐12‐06 001313/2
016

Väckt ärende nov 2016, okt 2017 och dec 
2017. Ärendet får väckas och läggs till 
tidigare ärende om hantering av 
Plommonet, samt skickas till förvaltningen 
för beredning.

Pågår (byggnadens status) 1

18 Avlopps‐ och 
vattenledningar 
längs med 
sydkusten

§	177,	KS	2017‐06‐07 000618/2
017

Ärendet får väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning.

För handläggning i förvaltningen. 
Till KS feb 2018

2

371



Kommunstyrelsens beslutslogg - februari 2018

1 Båstads kommuns 
näringslivsorganisat
ion

§ 163, KS 2017‐06‐07 000321/2
017   

Ärendet återremitterat i juni ‐17. 
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.

Återremiss juni 2017. KS februari 
2018

2

9 Kommunalt 
huvudmannaskap el 
vägföreningar/samf
älligheter

§ 93, KS 2016‐06‐13 000511/2
016

Förvaltningen gavs enligt beslut i KS 2016‐
04‐13 i uppdrag att göra en utredning vad 
kommunalt huvudmannaskap får för 
konsekvenser samt att upprätta en 
tidsplan över hur detta skulle kunna 
genomföras. Till ärendet hör även frågan 
om driftning av lekplatser i kommunen (KS 
001262/2016).

Motion och medborgarförslag 
avgjorda. Handläggning av ärendet 
pågår. Primärt en förstudie.

2

21 Lejontrappan i 
Båstad

§ 26, KS 2018‐01‐10 000025/2
018

Nytt ärende väcks under mötet. 
Socialdemokraterna vill ha en utredning av 
förvaltningen om hur Lejontrappan kan 
renoveras till ett godtagbart skick samt 
kostnaderna för detta.

För handläggning i förvaltningen. 2

27 Namnsättning av 
planerat vård‐ och 
omsorgsboende 
och ny väg i Förslöv 
(Förslöv 2:4)

§ 225, KS 2017‐10‐04 000523/2
017

Namnkommittén har tagit fram ett förslag 
på namn för det nya vård‐ och 
omsorgsboendet i Förslöv samt på den nya 
gatan upp till boendet. Kommunstyrelsen 
har återremitterat ärendet till 
namnkommittén för att ge vård‐ och 
omsorgsnämnden möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget.

Vård‐ och omsorgsnämnden har 
lämnat sin synpunkt på förslaget 
2017‐12‐18. 

2
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10 Regler för 
resursfördelning 
inom förskola, 
fritidshem, skola 
och gymnasium 
(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2
016

En politisk styrgrupp tillsätts för att ta 
fram resursfördelningssystem att gälla från 
2018. Styrgruppen består att tre 
ledamöter från KS och två ledamöter från 
UN.

Arbete pågår i förvaltningen. 2

17 Ställplatser för 
husbilar och 
husvagnar

§ 178, KS 2017‐06‐07 000619/2
017

Ärendet får väckas och skickas till 
förvaltningen för beredning.

För handläggning i förvaltningen. 
Ärendet fastnat i handläggningen. 
Till LG för lösning.

2

23 Svar på motion ‐ 
Simning för 
kommunens barn i 
åldern 6‐12 år

§ 91, KS 2017‐04‐05 000792/2
016

Ärendet återremitteras för inhämtande av 
yttrande från Barn och skola om hur 
kommunen uppnår skollagens krav på 
simkunnighet. Förvaltningen får i uppdrag 
att undersöka om Vårlidens och Riviera 
Strands bassänger går att nyttja för 
skolornas simundervisning.

För handläggning i förvaltningen. 
Planerad KS au mars 2018

2

16 Utvärdering av 
kvalitén på 
städningen i 
kommunens lokaler

§ 23, KS 2017‐01‐11 000044/2
017

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
utvärdering av kvalitén på städningen i 
kommunens lokaler.

För handläggning i förvaltningen. 
Ärendet fastnat i handläggningen. 
Till LG för lösning.

2

19 Utvärdering av 
skötselavtal 
avseende 
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2
017

Ärendet får väckas och förvaltningen får i 
uppdrag att bereda ärendet.    

För handläggning i förvaltningen. 
Ärendet fastnat i handläggningen. 
Till LG för lösning.

2

2 Översyn av 
näringslivspolicy

§	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2
017

Översyn av näringslivspolicyn Avvaktar översyn av 
näringslivsorganisationen

2

26 Planläggning av 
Lindströms backe i 
Västra Karup

§ 98, KS 2015‐03‐11 000478/2
015

Ärendet skickas till förvaltningen för beredning. För handläggning i förvaltningen. 
Vilande i avvaktan på 
avveckling av vattentäkten.  

3
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28 Svar på motion ‐ 
Ungdomsråd i 
Båstads kommun

§ 13, KF 2018‐01‐24 000501/2
017

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 
med följande motivering: Förslaget ska 
kompletteras med finansiering. Om medel ska 
tas ur kommunstyrelsens förfogande eller 
kommunfullmäktige.

För handläggning i förvaltningen. 2

29 Svar på motion ‐ 
Inför metoden 
huskurage i Båstads 
kommun

§ 14, KF 2018‐01‐24 000389/2
017

1. Motionen avslås. 2. Förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram en policy i motionens 
anda.

För handläggning i förvaltningen. 2

Ärenden som tas 
bort från 
beslutsloggen:
CEMR‐
deklarationen 
(Handlingsplan) § 
137 – KS 2013‐05‐
08

§ 137, KS 2013‐05‐08 000510/2
012        

En handlingsplan ska arbetas fram i 
enlighet med de anvisningar som ges i 
CEMR‐deklarationen. Handlingsplanen ska 
vara beslutad av KS senast mars  2014.

Information på 
förhandlingsutskottet     2017‐01‐
18.

Utredning ‐ Fattat 
beslut 
att stoppa 
ombyggnation 
av JV9

§ 142, KS 2015‐05‐13 000582/2
015   

Beslut i KS 2016‐04‐13: Ärendet följs upp i 
april 2017 med redovisning av förslag till 
åtgärder angående det rapporten tar upp.

Ärendet utgick på KS au 2017‐04‐
18.

Verksamhetsplan 
2017‐2019 för 
Familjen 
Helsingborg

§ 11, KS 2017‐01‐01 000579/2
016 

Av de fem målområden som finns i 
verksamhetsplan 2017‐2019 för Familjen 
Helsingborg och som direkt berör Båstads 
kommun, ska detta kommuniceras till 
kommunstyrelsen en gång per kvartal.

För handläggning i förvaltningen.
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Försäljning av 
Bjärehemmet

§	192,	KS	2017‐09‐06 001295/2
016

Beslut i KS den 6 september 2017: 
Förvaltningen får i uppdrag att fullfölja 
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
2017‐05‐23, punkt d, dvs undersöka vilka 
åtgärder som kan vidtas för att undvika 
liknande utfall i framtiden. Förvaltningen 
redovisar till kommunstyrelsen i november 
2017. Därefter begärs hos styrelsen för 
Båstadhem AB att man kallar till extra 
bolagsstämma. Syftet är att med styrelsen 
och verkställande ledning gå igenom den 
juridiska granskningen och säkerställa att 
bolaget i fortsättningen följer 
ägardirektiven.

För handläggning i förvaltningen.

Väckt ärende: 
Polisens statistik 
samt 
trygghetsmätning

§ 235, KS 2017‐10‐04 001049/2
017

1. Ärendet får väckas. 2. Polisens och 
BRÅ:s brottsstatistik för Båstads kommun 
redovisas kvartalsvis för 
kommunstyrelsen. 3. Polisens 
trygghetsmätning presenteras för 
kommunstyrelsen i december.

Väckt ärende: 
Åtgärdspaket för en 
budget i balans 
2017

§ 235, KS 2017‐10‐04 001049/2
017

Nytt ärende väcks under sammanträdet 
om åtgärdspaket för budget i balans 2017: 
Förslag om inköpsstopp av möbler, teknik 
och utbildningar. Försök att avveckla 
bilpoolen som kostar cirka 600 00 kr. 
Fortsatt vakansprövning av 
tillsvidaretjänster.

För handläggning i förvaltningen.
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Samverkan med 
Laholms kommun 
om grundskola F‐9

§ 37, KS 2017‐02‐01 000040/2
017

Förslag från förvaltningen och 
utbildningsnämnden om att fastställa 
Letter of Intent gällande grundskoleplatser 
i Hemmeslövsområdet. Ärendet 
återremitterades i KS 2017‐02‐01 för 
klarläggande. 

För handläggning i förvaltningen.

Undermålig och 
bristfällig 
informaton till 
kommunstyrelsen

§ 242, 2017‐10‐04 001046/2
017

Ärende väcktes angående undermålig och 
bristfällig information i KS. 

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

§ 195, KS 2017‐09‐06 001447/2
012

Beslut i KS 2017‐09‐06 om att 
återremittera ärendet med yrkande om 
att förvaltningen utreder om det är möjligt 
att avtala om upplåtelseform.

Beslut i KS jan 2018 om fortsatt 
planförfarande. 

376



 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-02-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001415/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Samarbetskommitténs protokoll 6/2017 - Familjen Helsingborg 
 
b). Protokoll - styrelsemöte 8/2017 - NSR AB  
 
c). Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund - läroplan för vuxenutbildningen 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkomna delgivningar. 
 
 
 

377



l<S OOll/15 j:i 011- - 9tJO 

Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund 

Vuxenutbildningens uppdrag 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka 
i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska 
förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 
utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika 
förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen 
måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både 
till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller 
hennes behov och förutsättningar. 

Grundläggande värden 

I skollagen (2010:800) slås det fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var 
och en som verkar inom vuxenutbildningen ska också främja aktning för vmje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 
människor. Undervisningen ska vara icke: konfessionell. 

Förståelse och medmänsklighet 

Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell och etnisk mångfald. För individen är utbildningen oavsett 
studieform en social och kulturell mötesplats . Föttrogenhet med Sveriges kultur och historia 
samt det svenska språket ska befästas genom utbildning i vuxenutbildningens olika kurser. 
Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas. 

1 
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SkoWerket 
Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

Saklighet och allsidighet 

Vuxenutbildningen ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 
Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas ska det alltid klart 
framgå vem det är som står för dem. 

Alla som verkar inom vuxenutbildningen ska hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och i denna läroplan och kla1t ta avstånd från det som strider mot dem. 

En likvärdig utbildning 

I skollagen föreskrivs att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 
att verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas till de enskilda 
elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 
målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervisning, vägledning 
eller validering utformas olika för olika elever. Skolväsendet har ett särskilt ansvar för elever 
med funktionsnedsättning. 

Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 
kan uppfattas som kvinnligt och manligt. 

Vuxenutbildningen ska stödja de elever som under sin studietid har behov av att kombinera 
utbildning och arbete . Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller utbildningen och det 
kan handla om plats för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sätt att 
lära. 

Rättigheter och skyldigheter 

Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för 
sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxenutbildningen klargör utbildningens 
mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. 
Vägledningsinsatser för elever och presumtiva elever fyller en viktig funktion. Av den 
anledningen ska enligt skollagen elever i vuxenutbildningens skolformer ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning kan tillgodoses. Det framgår 
också av skollagen att det för va1je elev inom vuxenutbildningen ska finnas en individuell 
studieplan. Studieplanen kan påverkas av att eleven får eller har fått sina kunskaper och 
kompetenser validerade. Validering kan förekomma inom vuxenutbildningens samtliga 
skolformer. 
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Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

Perspektiv i utbildningen 

I den utsträckning det är relevant för den aktuella utbildningen ska följande perspektiv belysas 
i utbildningen. 

• Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självfö1troende samt 
vilja att pröva och omsätta~ eya-ideer i handling och att lösa problem. Vuxenutbildningen 
ska bidra till att alla elevereleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till 
framtida svsselsättning. genom företagande eller anställning. Därigenom utvecklar eleverna 
förmågor som är värdefulla i arbets och samhällslivet och vid vidare studier.:. samt underlättar 
för dem att starta och driva företag. Vuxenutbildningen ska säkerställa att eleverna ges en 
grundläggande kunskap om arbetsmarknaden. 

• I ett allt mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen också bidra till att utveckla 
elevernas digitala kompetens. Utbildningen ska bidra till att alla elevereleverna utvecklar 
förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla 
elever:Ete·;enw ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska 
också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, 
för att kunna se möjligheter och fö rstå risker samt för att kunna värdera information. Genom 
dessa kunskaper och förhållningssätt kopplade till digital kompetens. entreprenörskap och 
innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor som är viktiga i såväl arbets- och 
samhällslivet som vid vidare studier. 

• Vuxenutbildningen ska behandla det etiska perspektivet samt ge en grund för och främja 
elevernas förmåga att göra-t#/, personliga ställn:ingstaganden och agera ansvarsfullt mot sig 
själva och andra. 

• Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels medverka till 
att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de 
övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner 
och människors sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

• Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 
sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen ska ge eleverna 
kunskaper om Europeiska unionen (EU) och dess betydelse för Sverige samt förbereda dem 
för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella 
perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella 
mångfalden inom landet. 

• Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden 
och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapers 
relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande. 
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Skolverket 
Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

Kunskaper och kompetenser 

Vuxenutbildningens uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en aktiv 
diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden samt om 
hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en 
sådan diskussion. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, 
förståelse, färdighet och fö1trogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. 
Undervisning och lärande får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. 

Vuxenutbildningen ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna 
ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. 

Vad utbildningen ska leda till finns även uttryckt i EU:s nyckelkompetenser för livslångt 
lärande, där kompetenser uttrycks som en kombination av kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som en individ kan behöva för att kunna nyttja sin fulla potential och aktivt 
delta i samhälls- och arbetsliv. 

Vuxenutbildningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna elever inhämtat 
genom arbetsliv eller tidigare studier. 

Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter 

Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt 
och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda 
eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels 
studier med arbete. Samarbete med yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och 
högskolor ska utvecklas för att kunna underlätta informationsspridning om vidareutbildning. 
Vuxenutbildning som omfattas av denna läroplan bör kunna kombineras med de nämnda 
utbildningarna. Samarbete med arbetslivet, Arbetsfö1medlingen och arbetsmarknadens parter 
är av betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för elevens fortsatta etablering på 
arbetsmarknaden. 

Utvecklingen i arbetslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 
yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta 
ställer i sin tur krav på vuxenutbildningens arbetsformer och arbetsorganisation. 

Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas professionella ansvar är 
förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten 
ständigt prövas, att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya metoder prövas, utvecklas 
och utvärderas. 
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Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följ a denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

2. Övergripande mål och riktlinjer 

2.1 Kunskaper 

Mål 

Det är vuxenutbildningens ansvar att va1je elev i kommunal vuxenutbildning och, särskild 
utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt motsvarande utbildningar 
får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. 

I den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan ska eleven ges möjlighet att 

• uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen godtagbar 
nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

• uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga 
kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller 

• tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan och 
som kan användas för vidare studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv. 

• Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som har slutfört studier inom 
vuxenutbildningen i den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan 

• kan använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem, 
reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och 
lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

• kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning. skapande, kommunikation och lärande, 

• kan använda bibliotek och derass-s resurser, 

• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 
kunskap, självinsikt och glädje, 

• kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 

• har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 
kulturarvet samt kunskaper om andra kulturer, 

• har kunskaper om de mänskliga rättigheterna, 

• har kunskaper om de nationella minoriteternas Gudar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

• har kunskaper om samhälls- och arbetsliv, arbetsmarknaden och de roller som parterna på 
arbetsmarknaden har samt arbetsrätt och arbetsmiljö, 

• har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv, 

• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 
kunna diskutera och ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor, 

• har kunskaper om internationell samverkan och globala samband samt kan bedöma 
skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv, och 
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Skoiverket 
Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

• kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet 
hållbar utveckling,--effi-'-

• kan använda bok och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, komm~mikation, skapande och lärande. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska 

• ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, 

• uppmärksamma de elever som är i behov av stöd, och 

• samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande. 

Läraren ska 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 
främjar elevernas lärande, 

• tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar 
på och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas, 

• se till att undervisningen till innehåll och utformning präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv, 

• stimulera, handleda och stödja eleven, 

• i förekommande fall samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen,-ooft 

.!._i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för 
undervisningen relevant pedagogisk och annan forskning.,., och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som 
främjar kunskapsutveckling. 

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. 
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Skotverket 
Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

Mål 
Vuxenutbildningens mål är att varje elev 

• får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov, 

• ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade, 

• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 
erfarenheter och kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa 
kan få, 

• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bl.a. arbetsrätt 
och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning, 

• har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra 
länder, och 

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 
förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan och därmed 
förstår behovet av personlig utveckling i yrket. 

Riktlinjer 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelningi 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och 
yrkesverksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig på 
föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund, 

• i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kunskaper som finns hos 
eleverna och verksamhetens personal samt i samhället, 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 
eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång, 

• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 
arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås, 

• i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings
och kulturliv, och 

• bidra till att presumtiva elever får information om olika utbildningsmöjligheter. 
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Den här läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den 
tidigare och den nya läroplanen finns markerade i detta dokument. 
Fram till och med den 30 juni 2018 är det möjligt att följa denna läroplan eller den tidigare 
läroplanen. 

2.3 Bedömning och betyg 

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 
kunskapskrav som finns för va1je kurs. 

Mål 

Vuxenutbildningens mål är att varje elev 

• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 
utbildningen. 

Riktlinjer 

Läraren ska 

• fo1tlöpande ge varje elev, och i förekommande fall elevens vårdnadshavare, information 
om studieresultat och utvecklingsbehov i studierna, och 

• redovisa för eleverna, och i förekommande fall deras vårdnadshavare, på vilka grunder 
betygssättningen sker. 

Läraren ska vid betygssättningen 

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskrav som finns för respektive kurs, 

• beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den 
aktuella undervisningen, och 

• utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera vaije 
elevs kunskaper. 

2.4 Rektorns ansvar 

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att 
planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. 
Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som chef för lärarna och övrig personal i 
verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens resultat och har, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att 

• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och 
val av kurser, 

• lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas 
skiftande behov och förutsättningar, 

• verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• utbildningen utformas så att alla elever ges handledning och får tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 
tidsenlig utbildningeleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får tillgång 
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till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 
utbildning, genom bland annat h&.--bibliotek_, datorer och andra tekniska 
hjälpmedeldigitala verktyg, 

• utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det, 

• eleverna får information inför utbildningens bö1jan, en väl utformad introduktion i 
utbildningen samt stöd när det gäller att formulera mål för sina studier, 

• verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell studieplan för 
eleven och reviderar den vid behov, 

• lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 
och kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap, samt-ooh att lära av 
varandra för att utveckla verksamheten, 

• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett 
sammanhang i sina studier, 

• samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så att eleverna får 
en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och vidare 
utbildning, 

• studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och 
vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida 
utbildning och yrke, 

• stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen, 

• skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har 
förbundit sig att beakta i utbildningen, 

• vårdnadshavare, i förekommande fall, får insyn i elevens skolgång, och 

• arbete med ett kunskapsområde som omfattar flera ämnen bedrivs så att eleven får en 
helhetsbild av området. 
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Förordning om läroplan 
för vuxenutbildningen 
UTFÄRDAD DEN 22 NOVEMBER 2012 

Regeringen föreskriver följande. 

1 § Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning ska gälla för 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare samt för motsvarande utbildningar enligt 5 och 6 kap. 
förordningen (2011: 1108) om vuxenutbildning. 

2 § Om utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning 
enligt 5 eller 6 kap. förordningen (2011: 1108) om vuxenutbildning kombine
ras med utbildning inom någon annan skolform inom skolväsendet, ska den 
förordning om läroplan som gäller för den andra skolformen tillämpas för hela 
utbildningen. 

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling 
(SKOLFS). 

2. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013. Den ska tillämpas på kurser, 
delkurser eller gymnasiearbeten som har påbörjats efter den 30 juni 2012. 

3. Av förordningen (SKOLFS 2012:99) om upphävande av förordningen 
(SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna framgår 
dels att den förordningen upphör att gälla vid utgången av 2012, dels att den 
upphävda förordningen fortfarande gäller för kurser, delkurser eller projekt
arbeten inom kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utveck
lingsstörda som har påbörjats före den 1 juli 2012. 

4. Vid tillämpningen av denna förordning ska kunskapskrav i denna förord
ning jämställas med sådana kunskapsmål och betygskriterier som anges 
i 21 kap. skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2013 när det gäller 
särsldld utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar enligt 5 och 
6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 
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Vuxenutbildningens uppdrag 
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 
arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta 
studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den 
gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande 
demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med 
mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera 
kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förut
sättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen 
ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. 

Grundläggande värden 
I skollagen (2010:800) slås det fast att utbildningen inom skolväsendet syftar 
till att elever ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grund
läggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbild
ningen ska vila på vetenskaplig grnnd och beprövad erfarenhet. Var och en 
som verkar inom vuxenutbildningen ska också främja aktning för varje män
niskas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara 
ickekonfessionell. 

1. VUXENUTBILDNINGENS UPPDRAG OCH VÄRDEGRUND 5 
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Förståelse och medmänsklighet 
Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som 
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt
ning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlings
fientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell och etnisk mångfald. För individen 
är utbildningen oavsett studieform en social och kulturell mötesplats. Förtro
genhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas 
genom utbildning i vuxenutbildningens olika kurser. Internationella kontakter 
och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas. 

Saklighet och allsidighet 
Vuxenutbildningen ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 
de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden 
och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När 
värderingar redovisas ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem. 

Alla som verkar inom vuxenutbildningen ska hävda de grundläggande 
värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 
som strider mot dem. 

En likvärdig utbildning 
I skollagen föreskrivs att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, 
oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom 
de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen 
ska utformas på samma sätt överallt eller att verksamhetens resurser ska förde
las lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas till de ensldlda elevernas olika förut
sättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervis
ning, vägledning eller validering utformas olika för olika elever. Skolväsendet 
har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 
rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 
fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt och manligt. 
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Vuxenutbildningen ska stödja de elever som under sin studietid har behov av 
att kombinera utbildning och arbete. Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det 
gäller utbildningen och det kan handla om plats för utbildningens genomför
ande, tid, studietakt, studieform och sätt att lära. 

Rättigheter och skyldigheter 
Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och 
att ta ansvar för sina studieresultat. En förutsättning för detta är att vuxen
utbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom 
vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Vägledningsinsatser för elever 
och presumtiva elever fyller en viktig funktion. Av den anledningen ska enligt 
skollagen elever i vuxenutbildningens skolformer ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning kan tillgodoses. Det framgår 
också av skollagen att det för varje elev inom vuxenutbildningen ska finnas en 
individuell studieplan. Studieplanen kan påverkas av att eleven får eller har fått 
sina kunskaper och kompetenser validerade. Validering kan förekomma inom 
vuxenutbildningens samtliga skolformer. 

Perspektiv i utbildningen 
I den utsträckning det är relevant för den aktuella utbildningen ska följande 
perspektiv belysas i utbildningen. 

Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya ideer i handling och 
att lösa problem. Vuxenutbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap, foretagande och innovation. 
Därigenom utvecklar eleverna förmågor som är värdefulla i arbets- och 
samhällslivet och vid vidare studier samt underlättar för dem att starta och 
driva företag. Vuxenutbildningen ska säkerställa att eleverna ges en grund
läggande kunskap om arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildningen ska behandla det etiska perspektivet samt ge en grund för 
och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. 

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels 
medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervis
ningen ska belysa hur samhällets funktioner och människors sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten 
i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Under
visningen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen (EU) och dess 
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betydelse för Sverige samt förbereda dem för ett samhälle med allt tätare 
kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet 
ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mång
falden inom landet. 

Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse 
för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också 
utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt 
tänkande. 

Kunskaper och kompetenser 
Vuxenutbildningens uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förut
sätter en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap 
i dag och i framtiden samt om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på 
kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika for
mer - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och 
samspelar med varandra. Undervisning och lärande får inte ensidigt betona 
den ena eller den andra kunskapsformen. 

Vuxenutbildningen ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sam
manhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 
tillämpa sina kunskaper. 

Vad utbildningen ska leda till finns även uttryckt i EU:s nyckelkompe
tenser för livslångt lärande, där kompetenser uttrycks som en kombination av 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en individ kan behöva för att 
kunna nyttja sin fulla potential och aktivt delta i samhälls- och arbetsliv. 

Vuxenutbildningen ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vuxna 
elever inhämtat genom arbetsliv eller tidigare studier. 

Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter 
Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisa
tion, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och 
förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera 
skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Samarbete med 
yrkeshögskolan, folkhögskolor samt universitet och högskolor ska utvecklas 
för att kunna underlätta informationsspridning om vidareutbildning. Vuxen
utbildning som omfattas av denna läroplan bör kunna kombineras med de 
nämnda utbildningarna. Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadens parter är av betydelse för yrkesutbildningens kvalitet och för 
elevens fortsatta etablering på arbetsmarknaden. 
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Utvecklingen i arbetslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden 
mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen 
som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på vuxenutbildningens 
arbetsformer och arbetsorganisation. 

Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att verksamheten ska utvecklas kvalitativt. Detta 
kräver att verksamheten ständigt prövas, att resultaten följs upp och utvärderas 
samt att nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas. 
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2.1 Kunskaper 

Mål 
Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt 
motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella 
utbildningsmål, behov och förutsättningar. 

I den utsträclming som framgår av elevens individuella studieplan ska eleven 
ges möjlighet att 

• uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen 
godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

• uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven 
har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller 

• tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella 
studieplan och som kan användas för vidare studier och i samhälls-, arbets
och vardagsliv. 

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som har slutfört studier inom 
vuxenutbildningen i den utsträckning som framgår av elevens individuella 
studieplan 

• kan använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem, 
reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och 
lösa pralniska problem och arbetsuppgifter, 
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kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje, 

kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveclda känsla för este
tiska värden, 

har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet samt kunskaper om andra kulturer, 

har kunskaper om de mänsldiga rättigheterna, 

har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket sam
erna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

har kunskaper om samhälls- och arbetsliv, arbetsmarknaden och de roller 
som parterna på arbetsmarknaden har samt arbetsrätt och arbetsmiljö, 

har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls
och arbetsliv, 

har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och 
läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor, 

har kunskaper om internationell samverkan och globala samband samt kan 
bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv, 

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån 
perspektivet hållbar utveclding, och 

kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verk
tyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska 

ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, 

uppmärksamma de elever som är i behov av stöd, och 

samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och 
lärande. 

Läraren ska 

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande, 

i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper som främjar elevernas lärande, 

tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som 
kunskaperna vilar på och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur 
kunskaper kan användas, 
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• se till att undervisningen till innehåll och utformning präglas av ett jäm
ställdhetsperspektiv, 

• stimulera, handleda och stödja eleven, 

• i förekommande fall samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbild
ningsmålen, och 

• i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och 
för undervisningen relevant pedagogisk och annan forskning. 

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, foliehög
skola 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 rekry
tering 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. 

Mål 
Vuxenutbildningens mål är att varje elev 

• får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov, 

• ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade, 

• utvecldar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grund
val av samlade erfarenheter och kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konse
kvenser dessa kan få, 

• har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller 
bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studie
inriktning, 

• har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, pralctik och arbete 
i Sverige och andra länder, och 

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveck
ling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samver
kan och därmed förstår behovet av personlig utveclding i yrket. 

12 FÖRORDNING (SKOLFS 2012:101) OM LÄROPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN 

399



Riktlinjer 
Personalen ska, efter en av rekrorn gjord arbetsfördelning 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning 
och yrkesverksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som 
grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bak
grund, 

• i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kunskaper 
som finns hos eleverna och verksamhetens personal samt i samhället, 

• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och sam
hällsliv som eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång, 

• utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och 
andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås, 

• i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess 
arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• bidra till att presumtiva elever får information om olika utbildnings
möjligheter. 

2.3 Bedömning och betyg 
Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de 
nationella kunskapskrav som finns för varje kurs . 

Mål 
Vuxenutbildningens mål är att varje elev 

• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

• kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till 
kraven för utbildningen. 

Riktlinjer 
Läraren ska 

• fortlöpande ge varje elev, och i förekommande fall elevens vårdnadshavare, 
information om studieresultat och utvecklingsbehov i studierna, och 

• redovisa för eleverna, och i förekommande fall deras vårdnadshavare, på 
vilka grunder betygssättningen sker. 
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Läraren ska vid betygssättningen 

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 
de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs, 

• beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än 
genom den aktuella undervisningen, och 

• utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt 
utvärdera varje elevs kunskaper. 

2.4 Rektorns ansvar 
Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansva
rar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande 
till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som 
chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verk
samhetens resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas 
önskemål och val av kurser, 

• lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter 
elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

• verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

• utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt 
andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och 
andra tekniska hjälpmedel, 

• utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det, 

• eleverna får information inför utbildningens början, en väl utformad intro
duktion i utbildningen samt stöd när det gäller att formulera mål för sina 
studier, 

• verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell 
studieplan för eleven och reviderar den vid behov, 

• lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till 
den kompetensutvecl<ling som krävs för att de professionellt ska kunna 
utföra sina uppgifter, 

• samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får 
ett sammanhang i sina studier, 

• samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecl<las så 
att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkes
verksamhet och vidare utbildning, 
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studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information 
om och vägledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt 
inför val av framtida utbildning och yrke, 

stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbild
ningen, 

skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som 
Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

vårdnadshavare, i förekommande fall, får insyn i elevens skolgång, och 

arbete med ett kunskapsområde som omfattar flera ämnen bedrivs så att 
eleven får en helhetsbild av området. 
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Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

på NSR Huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg 

Ke1meth Lantz, Berner Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, Bo 
Lambertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, Gustaf Wingårdh och Reino 
Persson. 

Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, Eva Ingers, Sahand 
Kousha och Le1mart Nilsson. 

Personalrepresentanter: 

Övriga: 

Ja1m Thomasen, Transport 
Lennart Jensen, Unionen 
Toiwo Henriksson, Transport 

Martina Troedsson, Sekreterare. 

Anmält förhinder: 
Peter Knutsson, Niklas Svalö, Christer Hansson, Robin Halmberg, Kjell 
Näslund, Rolf Ottosson, Carl-Axel Andersson, Rickard Sallermo och Lotta 
Lewis-Jonsson. 

Mötets Öppnande 
§ 84 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 

närvarande enligt ovan. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning. 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet. 

§ 85 Information om extern rapport som gjorts av KPMG 
Ordförande Kenneth Lantz lämnar ut rapportunderlaget samt informerar om 
den utredning som har gjorts av KPMG och dess innehåll. Utredningen visar på 
att VD Kim Olsson inte har överskridit sina befogenheter. Kenneth Lantz 
informerar att NSR inte har lidit någon ekonomisk skada i de mellanhavanden 
NSR har haft med företag och i projekt som omnämns i Båstad kommuns 
polisanmälan. 
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Vice Ordförande Bemer Lundgren läser upp förslaget till det pressmeddelande 
som har skrivits med anledning av den utredning som har gjorts. 

Styrelsen beslutar 
att godkänna utredningen 
att de har fortsatt förtroende för VD Kim Olsson. Beslutet är enhälligt 

§ 86 Beslut med anledning av punkt§ 85 

a. Beslut att tillskriva/informera samtliga ägarkommuner 

Styrelsen beslutar 
att skicka ett brev till ägarrepresentanterna på förmiddagen torsdagen den 21 
december 2017. 
att skicka pressmeddelande samt rapport till ägarkommm1ema samt styrelsen 
på eftermiddagen den 21 december 2017. 

b. Beslut att informera media, HD om rapporten och styrelsens 
ställningstagande 

Styrelsen beslutar 
att skicka pressmeddelande samt utredningsrapport på eftermiddagen den 21 
december 2017. 

c. Övrigt 

Beslutar 
att informera de anställda inom NSR via Resursen - NSR:s Intranät på 
eftermiddagen den 21december2017. 

§ 87 Övriga frågor 
Ordförande Kenneth Lantz informerar att HO har utöver Båstad utredningen 
skickat diverse frågor till NSR som de vill ha svar på. Ordföranden kommer att 
be om skriftliga frågor och ta hjälp av Vice VD Hans Eric Nilsson. 

§ 88 Avslutning 
Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. 
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1 Bakgrund 
Den 21 september 2017 inlämnar Båstad kommun en polisanmälan mot en tidigare 
anställd (i det följande "Projektledaren"). 

Enligt polisanmälan rör misstankarna felaktigt användande av medel avsedda för EU
projekt med syfte att finansiera en anställning. Det finns också misstanke att 
Projektledaren fått dubbelt betalt för utförda tjänster genom att fakturera för tjänsten från 
olika bolag där Projektledaren har ett egenintresse, samtidigt som lön erhållits från 
Båstad kommun. 

I polisanmälan riktas också kritik och misstankar mot NSRs VD angående förfarandet då 
hans hustru blev anställd av Båstad kommun . Denna polisanmälan har kompletterats 
den 18 oktober 2017 med bilagor, ekonomisk sammanställning och tillkommande 
uppgifter. 

Styrelsen i NSR har beslutat att genomföra en extern utredning med syfte att klargöra 
omständigheter kring de händelser som kan anses röra NSR och som Båstad kommun 
redogör för i sin polisanmälan . 

2 Om KPMGs uppdrag 
Detta uppdrag har utförts i enlighet med villkoren och uppdragsbeskrivning vårt 
uppdragsbrev samt enligt löpande överenskommelser. 

KPMGs utredning och analys har fokuserat på följande områden: 

- VDs agerande vid Båstads kommuns anställning av närstående: 

Utreda om NSRs VD överskridit sina befogenheter, eller på annat sätt påverkat 
beslut, vid anställning av närstående i Båstad kommun. 

Utreda huruvida VD påverkat vilka arbetsuppgifter närstående fått inom projekt 
kopplade till NSR. 

- Risk för att NSR drabbats av ekonomisk skada kopplat till samarbetsparts agerande 

Kartlägga vilka projekt NSR har varit involverade i tillsammans med Båstad 
kommuns Projektledaren samt utreda om NSR levt upp till sina ansvarstaganden 
i dessa projekt. 

Identifiera de bolag som har kopplingar till Projektledaren och kartlägg om NSR 
har eller har haft affärsrelation med dessa. Sammanställ omfattningen av 
affärstransaktioner. 

Utreda huruvida fakturerade kostnader lever upp till avtal, beställning och 
leverans i affärsrelationer med ovan identifierade bolag. 

I utredningen har även ingått att ge rekommendationer kring förbättringar av den interna 
kontrollen där eventuella brister identifieras. 

Utgångspunkten har varit de två polisanmälningarna som lämnats av Båstad kommun . 

KPMG har gjort en kartläggning av projekt, företag och personer med syfte att identifiera 
vilka mellanhavanden NSR har, eller har haft, med Båstad kommun och där 
Projektledaren på något sätt är delaktig. Utredningen har även beaktat informationen i 
polisanmälan om ett flertal företag och projekt där kommunen misstänker möjliga 
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oegentligheter. Kartläggningen har utökats för att inkludera ytterligare företag och projekt 
som kan ha samröre med personer och företag med relation med NSRs VD och/eller 
Projektledaren. Förutom kartläggning har KPMG genomfört; 

- analys av kostnader NSR betalt till identifierade personer, företag och projekt, 

- genomgång av dokumentation, protokoll och ekonomisk uppföljning, samt, 

- intervjuer med fem personer anställda på NSR samt en person anställd på externt 
bolag 

VD NSR 

NSRs projektledare Sopkoll 

NSRs projektledare Biodolomer for Life 

NSRs projektledare Cleantech TIPP 

Styrelseordförande NSR 

Representant GAIA 

2.1 Avgränsningar 
Uppdraget har inte varit en revision eller översiktlig granskning enligt ISA (lnternational 
Standards on Auditing). Resultatet av vårt arbete är begränsat till analyser av den 
information och material som tillhandahållits inom ramen för det uppdrag som vi haft. Det 
innebär att om ny information skulle tillkomma efter tidpunkten för vår avrapportering så 
kan våra bedömningar eller slutsatser väsentligt komma att förändras. 

Vi tar enbart ansvar för vårt arbete mot vår uppdragsgivare. 

Vi har inte åtagit oss ansvar att uppdatera vår rapport efter datumet då den avgetts. 

KPMG har inte genomfört en total genomgång av NSRs redovisning eller den 
projektredovisning som föreligger för de projekt som omnämns i nedan rapport. Vi har i 
samråd med NSR inte heller genomfört någon analys av e-post. Vi kan därmed inte 
utesluta att det förekommit avsteg från NSRs interna regler eller andra relevanta 
regelverk eller att en ekonomisk skada kan föreligga i de transaktioner som inte ingått i 
utredningen. 
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3 Sammanfattning 
Den 21 september 2017 inlämnar Båstad kommun en polisanmälan mot en tidigare 
anställd (i rapporten benämnd "Projektledaren") med misstankar rörande felaktigt 
användande av EU-medel och misstanke att Projektledaren tagit ut dubbel ersättning i 
samband med arbete inom anställning vid Båstad kommun. I polisanmälan riktas också 
kritik och misstankar mot NSRs VD angående förfarandet då hans hustru blev anställd 
av Båstad kommun. 

KPMG har på uppdrag av NSR styrelse genomfört en utredning med syfte att klargöra 
omständigheter kring de händelser som kan anses röra NSR och som Båstad kommun 
redogör för i sin polisanmälan. Utredningen har fokuserat på frågeställningarna kring 
VDs eventuella inblandning och påverkan då VDs hustru blir anställd inom Båstad 
kommun samt NSRs ekonomiska mellanhavanden med, i polisanmälan identifierade, 
parter och projekt. 

Angående uppgifterna om VDs inblandning i Båstad kommuns anställning av VDs hustru 
har KPMG inte kunnat finna något som styrker påståendet att VD har påverkat Båstad 
kommuns beslut att anställa dennes hustru. Vi har inte heller kunnat finna att VD och 
Projektledaren har en privat relation , eller annat förhållande som skulle kunna utgöra 
grund för jäv eller ge VD möjlighet till otillbörlig påverkan mot Båstad kommun, eller mot 
Projektledaren. Vi har inte heller funnit något som styrker att VD, till Båstad kommun, 
gett uttryck för uppfattningen att han önskade att kommunen skulle anställa hans hustru. 

En annan frågeställning i polisanmälan är huruvida VD försökt påverka vilka 
arbetsuppgifter hans hustru har i Båstad kommun. Vår förståelse är att det är Båstad 
kommun som arbetsgivare som har beslutat om VDs hustrus arbetsuppgifter under den 
tid vår utredning omfattar. 

VD i NSR har inte någon formell beslutanderätt inom Båstad kommun och därmed är en 
fråga om VDs eventuella överskridande av sin befogenhet inte relevant, i förhållande till 
de beslut som Båstad kommun fattat avseende VDs hustrus anställning eller 
arbetsuppgifter. 

Baserat på uppgifter i Båstad kommuns polisanmälan har KPMG gjort en kartläggning 
av personer och bolag som förekommer i polisanmälan . Förekommande 
bolagsengagemang har korsrefererats och eventuella ekonomiska mellanhavanden har 
följts upp med NSR. Kartläggningen har som mest omfattat ett 15-tal personer och ett 
10-tal bolag. Den ekonomiska analysen har även inkluderat kostnader kopplade till 
projekt i vilka NSR och Båstad kommun har gemensamma intressen. 

Identifierade ekonomiska mellanhavanden har varit möjliga att länka till endera 
protokollförda beslut eller avtal. Vi har också erhållit bekräftelse på att leverans skett av 
fakturerade tjänster, dels genom protokoll, dels genom bekräftelse från projektledare vid 
NSR. 

Vi har inte kunnat se att NSR skulle ha lidit någon ekonomisk skada i de ekonomiska 
mellanhavanden som vi analyserat. 
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4 Iakttagelser från utredningen 

4.1 VDs agerande vid Båstads kommuns anställning av närstående 

4.1.1 Uppgifter i polisanmälan 

I polisanmälan från Båstad kommun 1 finns en beskrivning kring förfarandet vid 
anställningen av VDs hustru som projektsekreterare. Sammanfattningsvis beskrivs detta 
av Båstads kommun som följer. 

VDs hustru har per den 1 september erhåll it anställning som projektsekreterare vid 
Båstad kommun . Denna tjänst har inte varit utannonserad. 

Anställning föranleddes av att VDs hustru var på anställningsintervju för en tjänst som 
projektkoordinator, en tjänst Båstad kommun hade utannonserat och där samtliga 
intervjuer med kandidater redan var genomförda. VDs hustru hade inte sökt denna tjänst 
formellt men fick komma på intervju i efterhand. På frågan om varför Projektledaren tog 
in VDs hustru för en intervju svarar Projektledaren att "det ser bra ut", då personen är 
gift med VDn på NSR. 

De personer vid Båstad kommun som genomför intervjun med VDs hustru skall i 
efterhand varit överens om att inte anställa VDs hustru till denna tjänst. 

VDs hustru erhåller dock en annan anställning, som projektsekreterare i kommunen, en 
tjänst som inte var utannonserad och som saknar arbetsbeskrivning . 

VDs hustru får flera olika arbetsuppgifter vilket enligt polisanmälan i efterhand inte visar 
sig fungera och kommunens HR avdelning kopplas in. 

I samband med detta blir kommunens projektledare för Biodolomer for Life, 
kommunstyrelsens ordförande och tf kommunchef kontaktade av NSRs VD för att 
diskutera problem med projektet Biodolomer for Life. NRSs VD skickar också över ett 
förslag till överenskommelse mellan NSR och Båstad kommun om att tillskjuta projektet 
Biodolomer for Life ytterligare medel så att projektsekreterarens anställning erhåller 
fortsatt finansiering. 

Kommunledningen i Båstad och kommunens projektledare i projektet har uppfattningen 
att förslaget inte har förankring vare sig i projektet eller kommunens uppfattning om 
projektet. 

4.1.2 VDs uttalanden med anledning av uppgifterna i polisanmälan 

VD anger att denne, en tid innan VDs hustru får komma på intervju, har tillfrågat 
Projektledaren om denne kände någon i sitt nätverk som var i behov av att anställa en 
person med VDs hustrus profil. VD anger att han innan detta samtal inte kände till den 
utannonserade tjänsten som projektkoordinator i Båstad. 

VDs minnesbild är att Projektledaren återkom några dagar senare och meddelade att 
han var intresserad av att träffa VDs hustru för en intervju för tjänsten som 
projektkoordinator. 

VD och VDs hustru åkte dagen för anställningsintervjun gemensamt till Båstad där VD 
skulle ha ett annat möte. VD uppger att han inte medverkat under någon del av 
anställningsintervjun med Projektledaren då han hade ett annat möte på kommunen. 

1 Se bilaga 1 

6 

© 2017 KP MG.AB. All rights reserved. 

411



När Projektledaren efter en tid informerar VDs hustru om att de vill anställa henne som 
projektsekreterare vid Båstad kommun har VD tagit upp denna fråga med 
styrelseordförande i NSR och de är överens om att VDs hustru inte bör engageras i 
några projekt som kommunen handhar tillsammans med NSR. 

Projektledaren informerar VD om att VDs hustru kommer att arbeta med Biodolomer for 
Life med max 15 % av tjänsten då Båstad kommun vid detta tillfälle hade flera andra 
projekt som de drev. VD anger vidare att det finns ett dokument (Letter of assignment) 
från Båstad kommun där VDs hustrus arbetstid med projekt Biodolomer for Life 
begränsas till 15 % av arbetstiden. KPMG har inte tagit del av detta dokument. 

På våren 2017, efter det att Projektledaren sagt upp sig, erhåller NSR information att 
projektstyrningen av projektet Biodolomer for Life, där Båstad kommun är projektledare 
och ansvarig mot EU, fungerar dåligt. Projektledaren för Biodolomer for Life beskriver för 
NSR att de inte får förutsättningar att sköta projektet då kommunledningen i Båstad satt 
stopp för vidare arbete med projektet. Orsaken uppges vara att Båstad kommun skall få 
ökad kontroll på sina kostnader. 

NSR går i detta läge in med extra resurser temporärt för att stötta projektet då anställda 
på NSR får lägga mer tid än avtalat. Projektledaren för Biodolomer for Life från Båstad 
kommun säger vid denna tidpunkt att Båstad kommun vill att NSR tar över 
projektledarrollen i projektet. VD har också uppgift om att kommunstyrelsens ordförande 
i Båstad kontaktar en representant för GAIA för att efterhöra om någon annan, t ex 
Helsingborgs kommun, kan ta över projektledarrollen för projektet Biodolomer for Life. 

VD blir därefter kontaktad av GAIA som ber VD att försöka lösa den uppkomna 
situationen. VD har därpå diskuterat ett förslag med tf kommunchef Båstad som ber VD 
skriva ner förslaget till ett efterföljande möte. Detta förslag omnämns i Båstads 
polisanmälan. 

VD understryker att förslaget enbart ska betraktas vara en ideskiss till en 
överenskommelse mellan Båstad kommun och NSR. Frågan hade till exempel inte varit 
uppe i NSRs styrelse för behandling. 

Vid uppföljning om förslaget är genomförbart får VD besked från den nya projektledaren 
vid Båstad kommun att förslaget inte är aktuellt. När tf kommunchef för Båstad en vecka 
senare återkopplar till VD för att se om förslaget skall genomföras så ger VD beskedet 
att han inte anser att det finns någon förutsättning för att arbeta vidare med förslaget. 

Samtidigt ändras arbetsuppgifterna för VDs hustru då stabschefen i Båstad kommun 
meddelar att hon enbart skall arbeta med projektet Biodolomer for Life, vilket går emot 
den överenskommelse som förelåg om att VDs hustru inte skulle arbeta med projekt som 
drevs tillsammans med NSR. Förändringen följde enligt VDs bild av att kommunen 
genomförde en minskning av projekt som kommunen deltar i under våren och sommaren 
2017. 

4.1.3 GAIAs uttalanden rörande projektledningen för Biodolomer for Life 

GAIA bekräftar VDs uppfattning, att Båstad kommuns projektledning av Biodolomer for 
Life inte fungerade tillfredsställande på grund av resursbrist. 

Både GAIA och NSR har fått sätta in mer resurser för att stötta i projektledningen. 
Ansvarig från GAIA påpekar att den ekonomiska administrationen fungerade 
tillfredsställande men inte själva projektledningen . 
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Vidare bekräftar ansvarig på GAIA att kommunstyrelsens ordförande från Båstad 
kommun kontaktade en representant på GAIA för att undersöka om till exempel 
Helsingborgs kommun kan ta över projektledarrollen för Biodolomer for Life projektet. 
Ordföranden skall ha fått svaret att detta inte var möjligt då Båstad kommun var den part 
som ingått avtal med EU. 

Representanter från GAIA kontaktar i detta läge NSR för att diskutera frågan vilket enligt 
NSRs VD blir startskottet till att han agerar i frågan . 

4.2 Risk för ekonomisk skada kopplat till samarbetsparts agerande 

4.2.1 Projekt 

NSR och Båstad kommun är och har varit involverade i flera gemensamma projekt. 
Dessa projekt avser i stor utsträckning miljö och avfallshantering och samarbetet har 
initierats av regionsamarbetet Familjen Helsingborg. 2 

Samarbetet har lett till flera olika initiativ och projekt och dessa projekt har vid ett par 
tillfällen sökt extern finansiering från EU. 

De olika projekt som identifierats i denna utredning har haft olika medlemmar samt olika 
kostnadsfördelningar. 

4.2.1.1 Familjen Helsingborg 

Ett antal kommuner i Nordvästra Skåne har skapat samlingsplatsen Familjen 
Helsingborg. Medverkande kommuner i detta samarbete är Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Syftet med Familjen Helsingborg beskrivs vara en plats där människor möts, platser som 
stimulerar och sammanhang som utvecklar. Inom denna konstellation diskuteras en 
mängd gemensamma frågor varav miljö och avfallshantering är en . 

Båstad kommun är ansvarig för frågor som rör avfall och återvinning inom Fami ljen 
Helsingborg . Inom Båstad kommun har Projektledaren varit ansvarig mot Familjen 
Helsingborg. 

4.2.1.2 Projekt Sopkol//Skitlite3 

2008 startade projektet Sopkoll som ett samarbete mellan kommuner och avfallsbolagen 
NSR, LSR och Nårab. Dessa bolag står för kostnaden för projekt Sopkoll fördelat på hur 
stor kundbas respektive bolag har. NSR får stå för 72,92 % av kostnaderna enligt denna 
fördelning . 

Syftet med Sopkoll var att se över regionens avfallshantering gällande EU:s 
avfallsdirektiv och prejudicerande domar och för att minska miljöbelastningen och 
klimatpåverkan för medborgarna. Projektet döptes sedermera om till Sopsamarbete 
Skåne Nordväst och projektet levererade förslag till åtgärder och föreslog att regionen 
skulle arbeta fram gemensamma avfallspolitiska mål. Inom projektet startas också 
underprojektet Skitlite som syftar till att arbeta med att genomföra åtgärder för regionala 
mål som satts upp inom Sopkoll. 

2 Se avsnitt 4.2.1. 1 
3 Se bilaga 2 för en sammanställn ing av protokollförda händelser kring Sopkoll/Skitlite från Familjen 
Helsingborg 
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Från 2009 till 2016 lånade Båstad kommun ut Projektledaren som projektkoordinator till 
projekt Sopkoll. Arbetet Projektledaren genomförde inom projekt Sopkoll och Skitlite var 
att söka extern finansiering och samarbetspartners. Avfallsbolagen bidrog med 
kompetenser i delprojekt, arbetsgrupper och styrgruppen bestod av bland annat NSRs 
VD. 

Inom ramen för projekt Sopkoll har Båstad kommun fakturerat NSR för kostnader för 
Projektledarens medverkan. Denne har enligt uppgift inte varit projektledare för Sopkoll, 
utan istället kontaktperson mellan Familjen Helsingborg och medverkande kommuner. 

Båstad kommun har fakturerat NSR 213 291 kronor för projektet under åren 2012 -
2014. Dessa kostnader motsvarar enligt NSR den insats som var överenskommen. 

Efter 2014 slutar Båstad kommun att fakturera för Projektledarens medverkan i Sopkoll. 
Istället fakturerar Projektledarens för samma insatser från eget bolag, Svensk Skogsvård 
och Miljökonsult (i det följande "SSV").4 

Projektledaren för projekt Sopkoll på NSR kontaktar Båstad kommun för undersöka 
denna förändring i fakturering och får svaret att Båstad kommun vill renodla 
Projektledarens arbetstid och att arbetet som utfördes för Sopkoll istället skulle fakturera 
utanför Båstad kommun. Projektledaren projekt Sopkoll såg ingen anledning att 
ifrågasätta detta och Båstad kommun slutade skicka fakturor för denna kostnad. 

Årskostnaderna för Projektledarens medverkan i Sopkoll varierar vilket NSR uppger bero 
på att arbetsinsatsen har varierat under åren. Vidare noterar KPMG att Båstad kommun 
hänvisat till arbetsinsats per kvartal i sina fakturor men att NSR inte har erhållit fakturor 
för samtliga kvartal. Det är inte utrett varför Båstad inte fakturerat för samtliga kvartal. 

KPMG har funnit beslut i protokoll från Familjen Helsingborg där budget för projekt 
Skitlite godkänns5

. I ett annat protokoll från Familjen Helsingborg finns beslut om fortsatt 
arbete med att hitta extern finansiering till regionens arbete med avfallsminimering6

. 

Projektledaren har hänvisat till detta protokoll i dennes fakturor från SSV till NSR. 

4.2.1.3 Projekt Cirkulära försörjningssystem 

Den 18 november 2016 beslutar Familjen Helsingborg att Projektledaren skall "arbeta 
fram ett underlag som redovisar innebörden och åtagandet för kommunerna och dess 
bolag utifrån må/bilden att "Familjen Helsingborg 2030 ska vara Centrum för cirkulära 
försörjningssystem"''. 7 

Enligt uppgift från NSRs VD skall Projektledaren genomföra förstudier inom cirkulära 
försörjningssystem vid NSRs anläggning Vera Park i Helsingborg och kostnaden för två 
olika förstudier tas av NSR. 

Den 16 december 2016 träffas en nytillsatt grupp, Kommunala avfallsgruppen, för att 
diskutera gruppens uppdrag vilket är att bevara och öka det försprång regionen har kring 
avfallshantering. Regionen har fått detta försprång tack vare arbetet inom projekt Skitlite 
(Sopkoll/Sopsamarbete Skåne Nordväst). Grunden för de mål som satts upp är att 
"Familjen Helsingborg ska 2030 vara Centrum för cirkulära försörjningsystem ". 8 

4 Se avsnitt 4.2.2.1 
5 Protokoll Kommundirektörsgruppen 2/2014, www.familjenhelsingborg.se 
6 Protokoll Kommundirektörsgruppen 5/2015, www.famil jenhelsingborg.se 
7 Protokoll komdir 161118, www.familjenhelsingborg.se 
8 Minnenoteringar från möte 20161202. Medverkande vid mötet är representanter från Båstad kommun, 
NSR, Helsingborgs Stad, Bjuvs kommun, Klippans kommun. 
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Resultatet av de studier som genomförs på NSRs anläggning presenteras vid ett möte 
med Familjen Helsingborg den 17 februari 2017. 9 

Kostnaderna för de två förstudierna faktureras från bolaget Octon AB (i det följande 
"Octon"). VD för NSR uppger att han inte var medveten om att Projektledaren var 
styrelserepresentant i detta bolag och anger att Projektledaren inte själv besitter 
kompetens inom cirkulära försörjningssystem för att själv kunna ta fram dessa förstudier. 

Fakturorna från Octon avser nulägesanalyser inom cirkulära försörjningssystem. Dessa 
nulägesanalyser har avrapporterats till Familjen Helsingborg. Det är inte klarlagt om det 
är Projektledaren själv som har tagit fram nulägesanalyserna i Octon. 

Enligt polisanmälan var Båstad kommun ovetande om Projektledarens bisysslor. 

4.2.1.4 Projekt Biodolomer for Lite 

NSR medverkar i ett projekt kallat Biodolomer for Life tillsammans med Båstad kommun 
och GAIA Biomaterials AB (i det följande "GAIA"). Projektet går ut på att demonstrera 
hur icke förnybara plastprodukter kan bytas ut mot fossilfria alternativ. Dessa 
plastprodukter är framställda av GAIA som utvecklar bionedbrytbara och komposterbara 
material anpassade för befintliga produktionsanläggningar. 

Båstad kommun söker, tillsammans med GAIA och NSR, EU stöd till projektet. Ansökan 
för att få EU-bidrag upprättas av GAIA tillsammans med ett externt bolag specialiserat 
på ansökningar om EU-bidrag. 

Kostnaden för det externa bolagets arbete delas mellan projektmedlemmarna . NSRs del 
av denna kostnad uppgår till 102 300 kronor och regleras i avtal mellan NSR, Båstad 
kommun och GAIA. 10 

Båstad kommun är projektledare och den part som har avtal med EU om EU-bidragen. 

Kostnaden för NSR överensstämmer med avtal upprättat mellan parter i Biodolomer for 
Life projektet. 11 

4.2.1.5 Projekt Cleantech TIPP 

Cleantech TIPP ("TIPP") syftar till att främja miljövänlig innovation via offentlig 
upphandling från kommunerna i Öresundsregionen och EU-programmet lnterreg
Östersund-Kattegatt-Skagerack (ÖSK) . Projektet löper från mars 2016 till februari 2019 
och arbetar med tre teman, varav NSR ingår i ett tema gällande innovation i 
avfallssektorn. Målet är att utveckla sektorn för ökad ekonomisk och miljömässig 
lönsamhet genom nytt tjänsteutbud. 

Projektledaren för TIPP vid NSR uppger att denne under sommaren 2016 inser att han 
inte har den tid som krävs för att sköta projektadministrationen av TIPP och söker därför 
en resurs med rätt kompetens som kunde överta detta arbete. Projektledaren, vid NSR, 
kände till arbetet Projektledaren genomfört i projektet Biodolomer for Life och frågade 
därför om Projektledaren kunde medverka i TIPP. 

I augusti 2016 tecknas ett samverkansavtal 12 mellan Båstad kommun och NSR 
avseende projektledning, koordinering och redovisning av TIPP. Båstad kommun åtog 

9 Protokoll komdir 170217, www.familjenhelsingborg.se 
10 Se bilaga 3 
11 Se bilaga 9 
12 Se bilaga 4 
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sig att under projekttiden 2016-2018 projektleda, koordinera , rapportera och redovisa 
den del av projektet som går att hänföra till NSR. Vidare ingår i uppdraget att hitta 
kopplingar till andra projekt och koppla samman projekten där parterna ingår för att 
skapa synergieffekter för kommunerna och den regionala utvecklingen. Projektledaren 
fick rollen som projektkoordinator och arbetade i projektet under 2016 och 2017. Det är 
okänt vilka förutom Projektledaren vid Båstad kommun som var delaktiga i arbetet med 
samverkansavtalet. Som ersättning för projektstödet skulle Båstad kommun fakturera 
NSR med 600 000 kronor per år under tre års tid. 

VD för NSR såg samverkansavtalet med Båstad kommun som en bra och 
kostnadseffektiv lösning för projektledning av TIPP. 

Efter det att Projektledaren slutar vid Båstad kommun 13 köper NSR tjänster av 
Projektledaren för hantering av TIPP genom Projektledarens bolag SSV. NSR köper 
tjänster fram till och med att Projektledaren polisanmäls av Båstad kommun. 

NSRs projektledare för projekten Biodolomer for Lite och Cleantech TIPP bekräftar att 
Projektledaren har utfört det arbete som beställts. Enligt uppgift varierar 
arbetsbelastningen inom projekten och därför finns redovisning av nedlagd tid per timme. 
Detta följer av att kraven på redovisning i ett EU-finansierat projekt är högt ställda . 

4.2.2 Fakturerade kostnader till NSR 

KPMG har gjort en kartläggning av personer som identifierats i polisanmälan från Båstad 
kommun samt bolag som identifierats i polisanmälan. Personer med engagemang i 
identifierade bolag har i sin tur kartlagts för att identifiera eventuella ytterligare bolag som 
kunnat vara av intresse i utredningen. 

Totalt har vår analys kommit att omfatta 15 personer och 11 företag .14 

4.2.2.1 Svensk Skogsvård och Miljökonsult 

Svensk Skogsvård och Miljökonsult (i det följande "SSV") registrerades 2014. SSV 
tillhandahåller processtöd i Skandinavien för styrning och utveckling av cirkulära 
försörjningssystem och Projektledaren anges vara en av två kontaktpersoner för 
bolagets tjänster. 

NSR har erhållit fakturor från SSV inom ramen för projekten Sopkoll och Cleantech 
TIPP. 15 

För projekt Sopkoll avser kostnaderna "Förarbete extern finansiering och partnersök'. 
Detta uppdrag kommer från Familjen Helsingborg och finns dokumenterat i protokoll. 16 

Kostnaderna för projekt Sopkoll har attesterats av NSRs projektledare samt av VD för 
NSR. Kostnaderna motsvarar den tid som Projektledaren lagt ner i projektet enligt NSR. 

För projekt TIPP avser kostnaderna projektkoordinering och fakturorna är attesterade av 
NSRs projektledare samt VD. Kostnaderna motsvarar den tid som Projektledaren lagt 
ner i projektet enligt NSR. 

13 Februari 2017 
14 Se bilaga 5 
15 Se bilaga 6 
15 Se avsnitt 4.2.1.2 
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4.2.2.2 Båstad kommun 

Båstad kommun har fakturerat NSR för resurser som kommunen lånar ut till NSR i olika 
projekt. 17 

Under åren 2012, 2013 och 2014 fakturerar Båstad kommun för utlåningen av 
projektkoordinator till projekt Sopkoll. NSR bekräftar dessa kostnader. 

2015 fakturerar Båstad kommun NSR för marknadsmaterial för projekt Skitlite. NSR kan 
i efterhand inte bekräfta exakt vilket marknadsmaterial som avses i denna faktura, men 
uppger att kostnaden i och för sig är rimlig med tanke på vilka aktiviteter som genomförts 
inom projekt Skitlite. Bland annat har man inom projektet genomfört 
informationskampanjer på återvinningsstationer där marknadsmaterial har använts. 

2016 och 2017 skickar Båstad kommun två fakturor till NSR. På fakturorna uppges att 
kostnaderna avser Sopsamarbete Skåne Nordväst. Enligt NSR avser fakturorna i själva 
verket ersättning i enlighet med det samverkansavtal NSR har med Båstad kommun för 
projektstyrning av TIPP projektet. Fakturerade belopp stämmer överens med den 
tidsperiod Projektledaren arbetat med TIPP och är i enlighet med villkoren i 
samverkansavtalet. 18 

4.2.2.3 Octon AB 

Bolaget Octon AB (i det följande "Octon") registrerades i juli 2014. 

Enligt bolagets verksamhetsberättelse skall Bolaget bedriva konsultverksamhet inom 
projekt- och företagsledning och därtill relaterade tjänster såsom administration, 
planering, utredningar och analyser och därmed förenlig verksamhet. 

Projektledaren är en av fyra styrelseledamöter i bolaget. Bland övriga styrelseledamöter 
finns också en person som anges vara kontaktperson för SSV. Enligt folkbokföringen är 
denna person skriven på samma adress som Projektledaren. 

Octon har skickat två fakturor till NSR för studier gjorda kring cirkulära 
försörjningssystem. 19 Studierna är gjorda på uppdrag av Familjen Helsingborg och 
beslutet finns angivet i protokoll. 20 Resultatet av dessa analyser presenteras för Familjen 
Helsingborg och finns dokumenterat i protokoll. 21 

Det är Projektledaren i egenskap av Båstad kommuns representant som fått uppdraget 
att ta fram underlag kring cirkulära försörjningssystem . Projektledaren har inte meddelat 
NSR om sitt eget intresse i bolaget. 

NSR står för kostnaderna för nulägesanalyserna. Det är oklart om NSR fått betala hela 
kostnaden för dessa förstudier. 

Enligt VD har NSRs verksamhet utökats inom cirkulära försörjningssystem med bland 
annat återvinning av näringsrikt processvatten från anläggningen samt nyttjande av 
spillvärme. NSRs årsredovisning 2016 tar också upp satsningen på cirkulära 
försörjningssystem . 

17 Se bilaga 7 
18 Se bilaga 4 
19 Se bilaga 8 
20 Protokoll komdir 16111 8, www.familjenhelsingborg.se 
21 Protokoll komdir 17021 7, Protokoll kom dir 170519, www.familjenhelsinqborq .se 
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5 Analys 

5.1 VDs agerande vid Båstads kommuns anställning av närstående 
KPMGs uppdrag har varit att utreda huruvida VD har överskridit sina befogenheter, eller 
på annat sätt påverkat beslutet att Båstad kommun anställde hans hustru . Utredningen 
har också inkluderat frågan huruvida VD har påverkat vilka arbetsuppgifter hans hustru 
fått inom projekt med koppling till NSR. 

5.1.1 Fråga om VD påverkat Båstad kommun att anställa hans hustru 

VD lämnar en mycket tydlig beskrivning över hans agerande i samband med att hans 
hustru kom att erbjudas anställning hos Båstad kommun. Han redogör att han kontaktat 
Projektledaren med fråga om denne i sitt kontaktnät kände någon person som skulle 
kunna vara intresserad av att anställa en person med de kvalifikationer som hans hustru 
hade. Såvitt känt var denna kontakt muntlig . 

Enligt VD var det sedan Projektledaren som återkom med erbjudande om att träffa VDs 
hustru för en förutsättningslös diskussion om en tjänst som var utlyst. VD förnekar att 
han , som det beskrivs i Båstads kommuns polisanmälan, har medverkat vid den intervju 
som följde och som Projektledaren bjöd in hans hustru till. VD deltog själv vid ett annat 
möte. 

Enligt VD är det sedan Projektledaren som återkommit till hans hustru med besked om 
att kommunen var intresserad att erbjuda henne en annan tjänst inom kommunen som 
projektsekreterare. VD tog upp frågan med styrelseordförande i NSR om denna 
anställning på något sätt skulle kunna medföra otillbörlig påverkan på relationen mellan 
kommunen och NSR och man enades om att VDs hustru, som anställd 
projektsekreterare, inte skulle engageras i de projekt som kommunen drev gemensamt 
med NSR. Kommunen meddelade NSR att tjänsten VDs hustru erbjudits endast till 15 
% skulle komma att omfatta sådana insatser22 . Med detta besked accepterades av NSR 
att VDs hustru kunde acceptera anställningen inom Båstad kommun . 

Från polisanmälan framgår att det är Projektledaren som tagit initiativ till beslutet att 
anställa VDs hustru. Det finns i denna utredning inget som styrker ett påstående om att 
VD har påverkat Båstad kommuns beslut att anställa dennes hustru. 

VD har inte någon beslutanderätt inom Båstad kommun. Vi har inte heller kunnat finna 
att VD och Projektledaren har en privat relation, eller annat förhållande som skulle kunna 
utgöra grund för jäv eller ge VD möjlighet till otillbörlig påtryckning mot Båstad kommun, 
eller mot Projektledaren . Vi har slutligen inte funnit något som stryker påståendet om att 
VD på något sätt, till Båstad kommun gett uttryck för att han krävde/önskade att de skulle 
anställa hans hustru. Tvärtom har initiativet att anställa henne helt kommit från 
kommunens tjänstemän. 

Befogenhet är en allmän beteckning för den lagliga rätt någon har att vidta olika åtgärder 
och begreppet används något annorlunda inom olika områden. Sammanfattningsvis, och 
i detta fall, inskränker sig VDs befogenheter till att besluta om angelägenheter rörande 
NSRs verksamhet. I VDs befogenhet kan finnas inskränkningar, något som vi inte 
undersökt i denna utredning . Ett beslut om en fast anställning av VDs hustru, fattat av 
Båstad kommun, torde inte vara aktuellt för en bedömning av VDs efterlevnad av sina 

22 Insatserna avsåg 15 % tid i projektet Biodolomer for Life 
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befogenheter inom Båstad kommun, som därtill är en av ägarna av NSR med 
styrelserepresentation. 

5.1.2 Fråga om VD påverkat vilka arbetsuppgifter hans hustru fått som anställd 

Utredningen har också inkluderat frågan huruvida VD har påverkat vilka arbetsuppgifter 
hans hustru fått inom projekt med koppling till NSR. 

Enligt VD så har Båstad kommun under våren och sommaren 2017 väsentligt minskat 
antalet projekt som man drev eller var delaktig i. I förlängningen kom detta att medföra 
att VDs hustru fick en ökad sysselsättning i projektet Biodolomer for Life som drevs 
tillsammans med GAIA och NSR. Detta beslut var såvitt vi kan se ett beslut som helt 
legat inom Båstad kommun. NSR har såvitt känt inte påtalat att detta beslut var i strid 
med den ursprungliga uppgörelsen då VDs hustru tog denna anställning . 

VD redovisar också att detta projekt, vid denna tidpunkt, led av allvarliga problem då 
projektledningen fungerade dåligt. Denna bild bekräftas även av GAIA som också hade 
kontakt med kommunen i denna fråga. 

Vår samlade bedömning är att det är Båstad kommun som självständigt beslutat om VDs 
hustrus arbetsuppgifter som anställd inom Båstad kommun. 

5.2 Risk för ekonomisk skada kopplat till samarbetsparts agerande 
Bakgrundskontroll har skett av personer och företag utifrån uppgifter i Båstad kommuns 
polisanmälan. Nedan parter har identifierats som intressanta för denna utredning. 

5.2.1 ssv 
SSV har fakturerat NSR totalt 485 080 kronor exklusive moms för utförda tjänster i 
projekten Sopkoll och Cleantech TIPP. Tiden är utförd av Projektledaren. 

Riktigheten i att SSV fakturerar NSR i projekt Sopkoll (396 208 kronor exklusive moms) 
har kontrollerats av projektledare från NSR med Båstad kommun. Beslut om tjänsterna 
SSV utför har fattats av Familjen Helsingborg och fakturorna har godkänts av 
projektledaren för Sopkoll och av VD. Fakturerat belopp överensstämmer med beslut 
och nedlagd tid. 

Fakturor för arbete i projekt TIPP (88 872 kronor exklusive moms) har godkänts av 
projektledaren för TIPP och av VD. Fakturerat belopp motsvarar överenskommet pris 
och den tid som Projektledaren lagt ner i projektet. 

Utredningen avseende fakturor från SSV visar inte på att NSR har lidit någon ekonomisk 
skada. 

5.2.2 Båstad kommun 

Båstad kommun har fakturerat NSR totalt 663 291 kronor för resurser som kommunen 
lånat ut till NSR i olika projekt. 

Kostnader för projektkoordinator för projekt Sopkoll, totalt 213 291 kronor, åren 2012 -
2014 bekräftas av NSR som har erhållit dessa insatser mot överenskommen kostnad. 

Fakturor under 2015 avseende marknadsmaterial om totalt 45 200 kronor i projekt 
Skitlite bedöms rimlig av NSR utifrån de informationskampanjer på återvinningsstationer 
som genomförts. 
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Fakturor 2016 och 2017 rörande kostnader för Sopsamarbete Skåne Nordväst avser i 
själva verket ersättning i enlighet med ett samverkansavtal för projektstyrning av TIPP 
projektet, totalt 450 000 kronor. Beloppen överensstämmer med den tidsperiod 
Projektledaren arbetat med TIPP och är i enlighet med villkoren i avtalet. 

Utredningen avseende fakturor från Båstad kommun visar inte på att NSR har lidit någon 
ekonomisk skada. 

5.2.3 Octon AB 

Octon har skickat två fakturor till NSR om 255 029 kronor exklusive moms. Arbetet är 
utfört på uppdrag av Familjen Helsingborg och resultatet finns dokumenterat i protokoll 
för Familjen Helsingborg .23 

Uppdraget har getts till Projektledaren som i egenskap av Båstad kommuns 
representant. Varken NSR eller Båstads kommun har informerats om att Projektledaren 
ett eget intresse i bolaget och sitter i styrelsen. 

NSR känner inte till om någon annan part har betalat del av kostnaderna för de 
nulägesanalyserna som utförts. NSR har dock som en följd av detta kunnat utöka sin 
verksamhet inom detta område vilket också beskrivs i bolagets årsredovisning 2016. 

Utifrån den information som föreligger är vår bedömning att NSR inte drabbats av någon 
ekonomisk skada till följd av dessa kostnader. 

23 www.familjenhelsinqborq.se. Protokoll komdir 170217, Protokoll kom dir 170519 
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6 Slutsatser 
När det gäller fråga om VD i NSR kan anses ha påverkat beslutet av Båstad kommun att 
anställa dennes hustru som projektsekreterare har vi funnit att beslut att anställa denna 
person med all sannolikhet har fattats självständigt av Båstad kommun . 

Vi har inte kunnat finna att VD och Projektledaren har haft en sådan relation , eller något 
annat förhållande, som skulle kunna ge VD möjlighet att utöva påtryckning mot Båstad 
kommun, eller mot Projektledare, när det gäller en fråga om anställningar inom 
kommunen. 

Vi har inte heller funnit något som styrker att VD, till Båstad kommun, gett uttryck för 
uppfattningen att han önskade att kommunen skulle anställa hans hustru. 

VD i NSR har inte någon formell beslutanderätt inom Båstad kommun och därmed är vår 
bedömning att frågan om ett eventuellt överskridande av befogenhet, inte är relevant. Vi 
noterar i detta sammanhang att Båstad kommun är delägare i NSR och har 
styrelserepresentation. 

Vår bedömning är vidare att det är Båstad kommun som arbetsgivare som självständigt 
har beslutat om VDs hustrus arbetsuppgifter under den tid vår utredning omfattar. 

Vi har i våra analyser av ekonomiska mellanhavanden inte kunnat se att NSR skulle ha 
lidit någon ekonomisk skada i de mellanhavanden de haft med företag och i projekt som 
omnämns i Båstad kommuns polisanmälan. 

KPMG AB 
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Bilagor 

Bilaga 1 Polisanmälan 

Polisanmälan 1 (2) rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

)OJ /c2ö; ?-- ? 
Datum: 2016-09-21 
Handläggare: l<ommunjurist Elin Ax 

Polisanmälan görs av Båstads kommun mot Patrik Johansson, olisanmälan 
görs utifrån sammanställning av "Händelseförloppet 2016-2017" (bilaga 0 med bilagor 1-25) 
gjord av stabschef och projektkoordinator vid Båstads kommun. Nedan följer komplement till 
denna sammanställning. 

Tjänsterelatloner tlll Patrik Johansson 
Båstad kommun (kommunen) är tillsammans med flera kommuner i nordvästra Skåne delä
gare i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). Kommunen driver sedan september 2016 ett 
antal EU-projekt. Ett av dessa projekt (Biodolomer för Life) drivs tillsammans med NSR och 
GAIA BioMaterials AB. Kommunen drev också genom samverkansavtal tillsammans med NSR 
ett projekt vilket syftar till att erhålla ytterligare extern finansiering (TIPP) . 

Patrik Johansson var fram till maj 2017 anställd som verksamhetsutvecldare innefattande pro
jektledningvld kommunen. I hans arbetsuppgifter ingick bland annat att driva EU-projekten 
samt TIPP. Båstads kommun gavs möjlighet att genom samverkansavtal TIPP fakturera NSR 
600 000 kronor årligen. Som projektledare hade Patrik Johansson förtrnende att sköta och 
ntöva tillsyn över projektens ekonomiska och rättsliga angelägenheter. I sin förtroendeställ
ning ingick Patrik Johansson avtal och utövade myndighetsutövning genom upphandling. 

Projektsekreterare anställdes i september 2016. Hon är hustru till VD för NSR. I slutet av au
gusti fick projektsekreterare veta att kommunen avser säga upp hennes tjänst på grund av 
arbetsbrist. 

Ekonomiska angelägenheter 
Patrik Johansson sa upp sin anställning efter att det uppdagats att han genomdrivit direktupp
handling av ett företag i vilkets styrelse han ingick samt efter att ett antal fakturor I projektet 
inte kunnat förklaras. I mars kopplades han från projekten och tillfördes andra arbetsuppgif
ter. Vid anställningens upphörande raderade han allt material på för honom tillgängliga dato
rer och server, det kan efter radering inte uteslutas att viss dokumentation hänförlig till pro
jekten gått förlorad. 

Patrik Johansson har som projektledare medverkat till att sluta avtal och direktupphandla fö
retag till vilka han har koppling. Direktupphandlingen med Octon AB omfattar ungefär 350 000 
kronor. 

Som projektledare har Patrik Johansson beställt varor för projektens rälming. Då underlag 
saknas för flera av dessa och kommunen är redovisningsskyldig gentemot granskande EU
organ, har kommunen täckt kostnaderna för dessa fakturor på annat sätt än genom projekt
medel. Dessa fakturor motsvarar ungefär 100 000 kronor. 

Patrik Johanssons handlande har förutom ekonomisk skada, inneburit att kommunens tilltro 
skadats. Kommunen är skyldig att anmäla oegentligheterna till de EU-organ vilka finansierar 
och har tillsyn över projekten. 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 
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2 (2) 

Utnyttjande av sin maktställning 
Patrik Johansson har också medverkat till att anställa projektsekreterare för projektet Biodo
lumer for Life. Detta är en Ljänst som varken utannonserades eller hade täckning i projektet. 
Som projektsekreterare anställdes hustrun till NSR:s VD. Genom det sätt på vilket Patrik Jo
hansson uttryckt sig vid tillfälle för anställningsintervjun, kan misstanke göras om att otillbör
liga överväganden gjordes i samband med anställningen. Att koppling mellan projektmedel och 
anstållning av projektsekreterare förekom visar formerna för anställningsintervjun, TIPP
avtalets formulering och nyligen inkommet förslag på överenskommelse om attti llsltjuta 
Biodolomer for Li fe projektet ytterligare medel så att projek,tsekreterares_.anstälining erhåller 
fortsatt finansiering. 

Projektselu-eterares anställning har inneburit en årskostnad om ungefär 350 000 kronor. An
ställningskontraktet är en visstidsanställning om tre år. 

Handlingar av vilseledande karaktär 
Som framgår av bilaga 21 har Patrik Johanssons redovisning av projekten varit otydlig. Detta 
har påverkat hans arbetsgivares handlande. Även om Patrik Johansson själv inte har under
tecknat avtal eller attesterat fakturor, har han som projektledare styrt projekten och haft till
syn över dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Kommunen misstänker att Patrik Jo
hansson genom sin projektledning och komplicerade redovisning förmått sin arbetsgivare att 
skriva under handlingar med avsikt att gynna sig själv och de projekt han leder. Patrik Johans
sons agerande har som ovan angivits lett till skada för kommunen. 

Fö BåstaPs,kommun 

~~~~ 
KommunchefBåstads kommun 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 

18 

423



Lli1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2017-10-18 

Handläggare: Kommunjurist Elin Ax 

Komplettering av polisanmälan 
SOOO-K1178506-17 

1. l<omplettering 

Polisanmälan 1 (6) 

komplettering 

Den 22 september 2017 gjorde Båstads kommun polisanmälan mot Patrik Johansson.-=
'19':' Ilen 5 oktober 2017 översände Båstads kommun de kopior på bilagor (bilagor 1-25), 
vilka inte kunnat lämnas vid pulisamnälan. Båstads kommun kompletternr nu polisanmälan 
gentemot Patrik Johansson (bilagor 2.1-3.5). 

2. Otillbörliga förmåner 
Efter alt projektsekreterare blivit meddelad att hennes tjänst skulle komma att sfigas upp på 
grund av arbetsbrist inkom från Kim Olsson till två företrädare för kommunen, kommunstyrel
sens ordförande respektive fö re detta ti llförordnad kommundirektör, förslag på fortsatt finan
siering av denna tjänst (bilaga 23) . Finansieringen skulle ske genom bidrag om 500 000 kronor 
per år från det kommunala bolag, Nordvästra Sl<ånes Renhållnings AB (NSR), vid vilket Kim 
Olsson är vd. Projektsekreterare är gift med NSR:s vd. Denna tjänst tillkom som Båstads kom
mun tidigare redogjort för (se polisanmälan av den 22 september 2017) i augusti 2016, utan 
utlysning eller finansiering av ljfö1sten. 

Patrik Johanssons förberedde i egenskap av projektledare för EU-projekteil vid Båstads kom
mun anställningen, vilken kom att fin ansieras genom andra projektmedel bland annat lnter
regprojcktet Tcs thed för Innovative Public Procurement [l'IPP) som undertecknades i mitten 
av augusti 2016. TIPP-avtalet (bilaga 5) innebar att Båstads kommun mot en ersätt ning om 
600 000 kronor per år, skulle tillhandahålla projektledning. Föresatsen var att denna projekt
ledning skulle utföras av Patrik Johansson. Då Patrik Johansson redan hade en heltidsanställ
ning vid kommunen, kan ifnigasä ttas om avsikt!!n var att Patrik Johansson skulle utföra faktisk 
projektledning. 

Under fl era år har ett tydligt ekonomiskt samband förekommit mellan NSR och Båstads kom
mun gällande projektledning, samtidigt som ett nära ekonomisk sam hand fö rekommit mellan 
NSR och Patrik Johansson gällande projektledni ng genom det enkla bolaget Svensk Skogs- och 
Miljökonsult (SSV), vilket han av Båstads kommun antas vara delägare av (bilaga 2.1). Som 
framgår av nedanstående tabell har Patrik Johansson konsekventgcnom sitt bolag övertagi t 
projekt vilka avslutats av Bås tads kommun och diirigenom gynna ts personligen. I vissa fall har 
Patrik Johansson som projektledare fåll betalt för samma projekt både frän Båstads kommun 
och från NS!t Dessa ckonomisl<a samband kan enligt Båstads kommuns mening betraktas som 
otillbörlig förmän. raktureringen av NSlt från SSV har utgjo1t en betydande del av 1'at1"il< Jo
hanssons inkomst 
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Patriks lön vid Båstads kommun lnkomstfrån NSR Inkomst från NSR 
SSV; Patrik som referens och Octon; firmatecknare 
delägare (bil 2.4 a-k) (bil25a-b 

Period Månadslön Lönetillägg Faktura- Utbetalning Timmar Faktura- Utbetalning a-
(bil2.2) (bil 2.3 a-e) datum a-prfs datum oris 

-~- ~ -
2010- 33750 
04-01 
tom 
2010-
12-31 - ----
2011- 38750 2011-01-01 tom 
01-01 2011-12-31 
tom 5000/mån; projekt-
2011- samordning avse-
03-31 ende projektet Sop-

koll för Skåne Nord-
väst. 

2011- 39500 
., . . 

. 04-01 
tom 
2011-
12-31 
2012- 40500 2012-01-01 tom 
01-01 2012-12-31 
tom 6000/mån; projekt-
2012- samordning Sopkoll 
03-31 för Skåne Nordväst. 
2012- 41200 2013-01-01 tom 
04-01 2014-12-31 hade 
tom Patrik lönetillägg 
2013- 6000/mån; projekt-
03-31 avtal SKNV/NSR 

2013-01-01 tom 
2013-12-31 
6000/man; framgår 
Inte av avtalet vilket 
projekt detta är 
kooolattill 

2013- 42100 2013-06-01 tom 
04-01 2013-12-31 
tom 3000/månad för 
2013- utlåning till Laholm 
05-31 --- --
2013- 45100 
06-01 
tom 
2014-
03-31 
2014- 43000 2014-05 45458 42 
04-01 2014-10 65589 53 
tom 2014-12 39867 31 
2014-
12-31 ·-
2015- 37000 2015-03 103780 83 
01-01 
tom 
2015-
03-31 . ----
2015- 40400 2015-06 66100 47 
04-01 2015-09 30397 24 
tom 2015-11 40755 36 --

20 
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2016· 
03·31 
2016· 41500 2016·03 69506 45 2016·09 245 910 
01 ·01 2016·07 33813 26 2016·09 72 076 
tom 2017·05 36220 50 
2017· 2017·05 37255 50 
05·30 

Som framgilr av tabellen ovan har Patrik Johansson genom SSV debiterat för omfattande tid 
samtidigt som han varit anstiilld vid Båstads kommun. Detta hör enligt Dåstads kommun ha 
påverkat hans arhetsinsats vid kommunen och förhållandet borde ha rapporterats som bi· 
syssla. Detta har inte skett. För projektet Sopkoll har NSR ersatt Båstads kommun för Patrik 
Johanssons projektledning om åtminstone 633 600 l<ronor för perioden 2013·01·01 till och 
med 2014-12-31(bilaga 2.6. Då allt material raderats från Patriks Johanssons dator och server
utrymme, har endast ett "utåningsavtal" återfunnits, lönelillägget talar dock för att utlåningen 
skett under två år). För samma period och samma projekt har NSR genom Patrik Johanssons 
konsultbolag ersatt honom med 150 910 kronor. Efter att ''utlåningsavtalet" gått ut, har Patrik 
Johansson för projektet genom sitt bolag fakturerat NSR om ytterligare 344 351 kronor. 

Av tabellen framgår också att Patrik Johansson efter det att han sagt upp sig och samverkans
avta l om TIPP sagts upp från kommunen (bilaga 2.7), genom s itt bolag fortsatt projektet vid 
NSR. Under den tid han var ans tälld 1rid kommunen har han för detta projekt fakturerat för 100 
timmar under en månad. Detta motsvarar en ans tällning om ungefär 60 %. Även detta gjordes 
utan att anmäla bisyssla. 

Som delägare av NSR ställer sig Bås tads kommun frågande till riktigheten att ersätta Patrik 
Johanssons projektledning mer än en gång. Avtalen från NSR:s s ida iir undertecknade av Kim 
Olsson. 

3. Skada och förfång f pr huvudmannen 
Som Båstads kommun tidigare redogjort för (se polisanmälan av den 22 september 2017) har 
Patrik Johansson i sin egenskap av projektledare med stöd av den projektbudget han ansva
rade och redovisade för, bland ann;1t genom direktupphandling av föret<1g i vilket han ingJr i 
styrelsen orsakat Båstads kommun skada. 

Båstads kommnn kan nu redovisa ytterligare dispositioner vilka orsakat BJstads kommun 
skada, till vinning för Patrik Johansson. Som ansV<H'ig för kommunens bli pool och kommunens 
bllaffiirer har Patrik Johansson genom egna inköp och genom inköp av släkt och vänner, orsa
kat Båstads kommun ekonomisk skada motsvarande uppskattningsvis 90 650-190 650 kronor 
(bilagor 3.1 a-h) . Bilköpen har gjorts av bilar vilka kommunen har avhänt sig, delvis i samband 
med övergång till bil pool. Bilpoolsavtalet ingicks 1november2014 och förlängdes 1 november 
2016 respektive 1 april 2017 (bilaga 3.2 a-c), mot upphandlares inrådan. Denne hade tydligt 
påvisat att avtalet kostade kommunen 600 000 kronor om året (bilaga 3.2 cl). 

Utöver billcöpen har vid en närmare granskning av de projekt vilka Patrik Johansson var ansva
rig för, kommunens ekonomiavdelning identifierat ytterligare nfigra tveksamma fakturor. Det 
rör sig om en hotellnatt elen 15 maj 2015 i Båstad (bilaga 3.3). Enligt vittncsuppgirter anviindes 
hotellövernattningen av Patrik Johansson och dennes fliclcvän. Dcn 10 februari 2013 förntogs 
en resa till Polen vid vilken deltagare från kommunen samt några av deras respektive deltog 
(bilaga 3.'t a-h). Kommunen fakturerades och stod för båda dessa lillfållen. Däremot efterfaktu· 
rcrade kommunen Patrik Johansson för den motors~gskurs han deltog i den 5 mars 2015 (bi· 
laga 3.5). Dessa tillfiillen rör sig måhända inte om stiirre ekonomiska värden, men visar enligt 
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kommunen tillsammans med övriga ingivna uppgifter på Patrik Johanssons bristande respekt 
för offentliga medel, sin arbetsgivares integritet och hans skyldighet som offentlig tjänstemqn 
att upprätthålla saklighet och objektivitet. 
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Bilaga 2 Protokollförda händelser Sopkoll/Skitlite Familjen 
Helsingborg 
Kommundirektörsgruppens protokoll 1/2014 

Utdrag: Konstaterade att målen för projektet Skitlite var nåbara. Dock noterades behovet 
av samarbetspartners och extern finansiering samt att den ekonomiska ramen behövde 
preciseras. Ärendet beslutades kompletteras med en budget för EU-ansökan samt att 
återrapportering skulle äga rum på mötet med kommunaldirektörerna den 28 februari. 

Kommundirektörsgruppens protokoll 2/2014 

Utdrag: Kim Olssons förslag till budget godkändes och ärendet överlämnades till 
styrelsen för beslut, gällande koordinering av projektet, underlag inför beslut, arbetet 
med EU-ansökan samt partners till eventuell EU-ansökan. Budgeten sträckte sig från 
januari 2014 till juli 2015 och finansierades av de tre renhållningsbolagen. 

Kommundirektörsgruppens protokoll 2/2015 

Utdrag: Beslutade att bjuda in projektledaren för Skitlite till styrelsemötet den 27 mars. 

Kommundirektörsgruppens protokoll 5/2015 

Utdrag: Konstaterade att projektet Skitlite haft ett bra resultat och att gott samarbete 
funnits mellan avfallsbolagen men att en stor utmaning fanns i den externa 
finansieringen . Beslutade att fortsätta arbetet med att hitta finansiering genom framtaget 
material och samarbetspartners som samverkat inför EU-ansökan till Horizon 2020. 

Beslut tas att fortsätta arbetet med att hitta extern finansiering till regionens arbete med 
avfallsminimering ... 

Kommundirektörsgruppens protokoll 4/2016 

Utdrag: Beslutade att projektet Skitlite skulle avrapporteras på nästa styrelsemöte samt 
att lämna in förslag till deltagare i en arbetsgrupp kopplat till vad kommunerna kan bidra 
med kring avfallsminimering och att notera informationen. 

Kommundirektörsgruppens protokoll 10/2016 

Utdrag: Beslutade att utvärdera projektet Skitlite och redovisa hur målen utvecklats samt 
att arbeta fram underlag som klargör innebörden och åtagandet för kommunerna och 
bolagen utifrån målbilden att "Familjen Helsingborg 2030 ska vara Centrum för cirkulära 
försörjningsstödet". Vidare att redovisa ärendet på kommundirektörsgruppen i februari 
och styrelsemötet i mars 2017. 

Kommundirektörsgruppens protokoll 2/2017 

Utdrag: Beslutade att utvärdera projektet Skitlite från starten och redovisa resultatet samt 
arbeta fram ett underlag som redovisar innebörden och åtagandet för kommunerna och 
dess bolag utifrån målbilden att "Familjen Helsingborg 2030 ska vara Centrum för 
cirkulära försörjningssystem". 

Kommundirektörsgruppens protokoll 5/2017 

Utdrag: Fastslog varierad måluppfyllelse, att graden deltagare varierat samt att projektet 
går mot slutet och att en slutrapport skall tas fram under förutsättning att finansiering 
sker såsom tidigare. Vidare att projektet utvecklats från fokus på avfallsbolagen till flera 
aktörer inom cirkulära försörjningen. 

23 
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Bilaga 3 Samverkansavtal Miljöprojekt (LIFE) 

[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

2 (6) 

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN 
EU:S PROGRAM FÖR FINANSIERING AV MIUÖPROJEKT (LIFE) 

1. Parter 

a) Båstads kommun, genom dess kommunstyrelse, org. nr. 212000-0944, 269 80 
Båstad, nedan kallad "Kommunen". 

b) GAIA JlioMaterials AB, org. nr. 556999-7611, nedan kallat "Partner I". 

c) NSR AD, org. Nr. 556217-4580, nedan kallat "Partner 2" 

2. Bakgrund och syfte 

a) I enlighet med tidigare beslut i Dåstads kommun kring att vara en fossil· 
bränslefri kommun samt genom Båstads kommuns näringslivspolicy, har 
kommunen i samarbete med NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsbo
lag) samt GAIA BioMnterials AD ansökt medfinansicring till ett gemen
samt projekt viå EU:s program Life. Båstads kommun är huvudsökanden 
och NSR samt GAIA lir partners i projektet 

(LTFE is the EV'sflnancial instrument supportingenvironmental, nature 
conservation and c/imate action projects throughout the EU. Since 1992, 
IJFE has cojinanced same 4. I 7 I projects, contributing approximately 
€3.4 billion Euros to the proteclion oj the em•ironment and climate.) 

b) Syftet med detta avtal är att reglera parternas åtaganden och ansvar avse
ende den ansökan och det projekt som ska genomfiiras, allt hänförligt till 
EU:s progrnm ilir finansiering av miljöprojekt (n~dan kallat "Llfc"). 

3. Kommunens åtaganden och ansvar 

a) Kommunen åtar sig att, i egenskap av huvudsökanden till Projektet, an
svara fur koordineringen och rapportering av de åtgärder som krävs för 
att fullfillja den ansökan som nämns i punkten 2. GAIA samt NSR AB 
ska omnämnas som "partners" i ansökan. 

4. Allas åtaganden och ansvar 

a) Förutsättningen för partnernas åtagande är den budget som finns i Lifean
sökan och som reglerar varje parts åtagande. Det åligger varje part att se 
till man håller sig inom sin budget och med fullililjandc av det åtagande 
som varje puul"t kräver. Om en part överskrider sin budget är det upp till 
denna part att !iicka de kostnader som uppstår. 
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rRJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

; 

b) Det åligger Kommunen att tormedln Li fe-medel till de andra parterna en
ligt budget, eftersom Kommunen är den part som kommer att fä bidraget 
utbe1alt av Life. 

c) Åtaganden som med anledning av projektet bedöms av någon part som 
väsentliga och därtill tc!ljande kostnader, som inte tllcks nv budgeten, krä
ver godkännande av samtliga partner för att kunna tas in i projektet. Detta 
godkännande signeras av samtliga parter och hanteras av projektledaren. 

d) I de fäll kostnader uppstår, utöver ersättningen (enligt nedan) till GIA t<Sr 
arbete i samband med ansökan, som bedöms av alla tre parter som nöd
vändiga flir projekt, skall kostnaden fördelas i proportion till parternas an
del av Life-projektet, Båstads kommun 18,7%, GAIA 70, I% samt NSR 
11,2 %, enligt nedan. 

Respektive parts andel av beviljade medel från Life. 
Båstad 259.567 EUR (18,7% av 1.387.384 EUR) 
GAlA 972.705 EUR (70,1% av 1.387.384 EUR) 
NSR 155.112 EUR (11,2% av 1.387.384 EUR) 

UFU5 EllV/SE/000315 • FC 

·-- .. "" 
Counll}'rode BencOclary short n:Jme Total costs cif the DeMfi'"iöl)"16 Otro Amount of EU 

ocllons fnt 
(fnclucling 
overheads) 

SE 8<.<t~<l 494,90f 

T·>l•i '>03!> vi !h~ 
O<HoM in!! 
(!.iclu·:!ioQ 
c,·,·~fh-!-.? ·jri1 

SE 1~ .t..! .!i.. l .27! .-!..l O: 
.;4,.iz ·· 

TOTAL Assocl•t•d Ben•Ociarl•• 2,618,873 

i roTAL All BontOClatiO'l 3,113,7Bzj 

Co.finaneer's name 

TOTAL 

contribution lo '. 

2 ~ :5:!J 1 

A~c-:l<>!td 

:::~riol1·:1:1•/r: ~'"" 
~onlrt9uticn I~~ 

1.298,.94• 

192,ll 

1,491,0SE 

l,726,35-w 

AmvurituJ~ö-. 

linanelng lo~ 
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Båstad 
GAIA 
NSR 

Totalt 

BÅSTADS 
KOMMUN 

Kurs EUR/SEK 

LIFE bidrag 

259 567 € 2 437 723 SEK 
972 705 € 9 135 159 SEK 
155 112 € 1456 734 SEK 
1 387 384 13029617 

€ SEK 

18,7% 
70,1% 

11,2% 

9,3915 

Kostnader SEK Summa 

LlfE- G!Allllsö-ansökan 
kan, basdebi-succoss tering Debitering var-

fec dera nart 

146 263 24 977 171240 
548 110 93 598 641 707 

87 404 14 926 102 330 

781 777 133 500 915 277 

Kostnaderna för GIA:s arbete i samband med ansökan hanteras av 
GAJA och faktureras parterna enligt fdrdelningsnyckeln ovan. 

e) Alla parter ska st1l för sin del av kostnaderna som inte täcks av beviljade 
projektmedel, om inte annat avtalas. 

f) Kommunen ilirmcdlar projektmedel från Li fe-programmet i enlighet med 
sitt uppdrag som Lcad part och koordincrande organisation. Dessa medel 
hanteras delvis som fOrskott . I de fall någon part, vid slutredovisning, inte 
kan uppvisa godkända kostnader enlib>t budget, lit denna part skyldig all 
ersätta kommunen fullt ut fllr det belopp som finansierande myndighet 
kriiver av kommunen. 

5. Tvistelösning 

a) Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av Helsingborgs tingsrätt som 
första instans och med tilliirnpning av svensk rätt. 

6. Överlåtelseförbud 

a) Parterna får inte utan Kommunens skrifiliga godkännande överlåta detta avtal. 
Kommunen har rätt att, utan angivaode av skål, vägra sädan överlåtelse 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

7 Avsiktsförklaring 

a) Kommunen och Partner l ska gemensamt utreda möjligheter fflr framtida eta

blering i kommunen, då behov av expansion fcireligger. Som samarbetspart 
enligt punkt 2, ska bolaget till skapas så goda möjligheter som möjligt vid en 
eventuell framtida etablering. 

b) Kommunen och Partner 2 ska gemensamt utreda möjligheterna fcir komplette
rande externfinansieradc projekt. 

Av detta ~:vtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 

I 

. / 
Båstlld den 28 Juni 2016 / 
För l:fasta'ds kommurt -' 

i ' / '-. 

i ) ,'J .l 
. I i,! A ' ' '/ A -

··-,j rV(VVl,•\ ./ ,( / V(/'=\
1 

, ... ~ b 

i 
Katruina l'elin; 
I ' 

.kommunchel 
Båstads kommun 

Kim Olsson 

VD 
NSRAB 

För GAIA BioMaterials AB 

Peter Stenström 

VD 
GAIA DioMaterials 
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Bilaga 4 Samverkansavtal Cleantech TIPP 

ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

SAMVERKANSA VTAL 
Avseende 

Projektledning, koordinering och redovisning av 
Tnterregprojelctet Testbcd for Innovative Public Procurement-TIPP 

I. Parter 

I '651 
1 (2) 

1.1 Båstads kommun, genom dess kommunstyrelse, org. nr. 212000-0944, 269 80 
Båstad, nedan kallad "Kommunen". 

1.2 Nordvästra Skånes Renhållnings AB, org. nr. 556217-4580, nedan kallat "NSR". 

2. BRkgrund och syfte 

2.1 I familjens Helsingborgs verksamhetsplan har Båstads kommun uppdraget att 
kontinuerligt arbeta ftlr att ansöka om extern finansiering och att koordinera 
partnerskapen. 

NSR bar ingått i lnterreg-projektet 'Testbed for Innovative Public Pro
curement", nedwi kallat "Projektet", som lir ett EU-projekt vars syfte i stort är alt 
främja innovation av ren teknik genom smart efterfrågan, från Örcsundsregion
ens kommuner. 

NSR och Kommw1en har nu beslutat att parterna ska samarbeta i syfte att full
följa och genornllira NSR:s del i Projektet samt att verkstll.llu uppdraget från fa
miljen Helsingborg. 

Syftet med detta avtal är att reglern parternas åtaganden och ansvar med avse
ende på det ovan beskrivna sa.rnarbctet mellan Kommunen och NSR. 

3. Kontmuncns åtaganden och ansvar 

3.1 Kommunen åtar sig att under aktuell projekttid projektleda, koordinera, rappor
tera samt redovisa den del av Projektet som fu' hänförligt till NSR. 

3.2 Kommunen åtar sig vidare att, i den mån delta är möjligt, hitta kopplingar till 
andra projekt och i möjligaste mån koppla sa.rnman de olika projekt där parterna 
ingår för att på så sätt skapa synergieffekter för kommwiema och den regionala 
utvecklingen. 
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4. NSR:s åtaganden och ansvar 

4.1 NSR ska, för det arbete som Kommunen utför enligt punkterna 3.1 och 3.2 ovan, 
erlägga ersättning till Konununen om 600 000 (sexhundratusen) kronor plus 
moms per år, under vart och ett av åren 2016, 2017 och 2018. Fakturering sker 
kvartalsvis i efterskott med fllrsta fakturan den siste september 2016. Utöver 
detta tillkommer kostnader för resor. Dessa kostnader faktureras separat J...-var
talsvis i efterskott. 

5. Övcrlåtelsctorbud 

5.1 NSR rar inte utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta avtal. 
Kommunen har r'Jtt att, utan angivande av skäl, vägra sa<lru1 överlåtelse. 

6. Tvistelösning 

6.1 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av Helsingborgs tingsrätt som 
fllrsta instans och med tillämpning av svensk rätt. 
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Bilaga 5 Bolag och personer med i kartläggning 
Organisation 
OctonAB 

Cinto Reklam 

Linson Terminalteknik AB 

MT-IT 
GAIA BioMaterials AB 

GAIA Holding AB 

Svensk Skogsvård och Miljökonsult 
(SSV) 

Tempero AB 
Liquidgas Biofuel Genesis AB 

Nvgas - Nordic Vehicle Gas AB 

Xuruca Handelsbolag 

Person 
Patrik Johansson 

Mikael Jakobsson 

Iris Hjalmarsdottir 

Karin Andersson 
Sirpa Kronqvist 

Peter Kronqvist 

Martin lngrup 

Ulf Peter Kullenius 
Peter Stenström 

Klas Åke Rosen 

Konrad Rosen 

Patrik Johansson 

Tomas Eive Johansson 

Aline Leal de Camargo Olsson 

Kim Olsson 

Organisationsnummer 
556977-8656 

556936-8516 

556477-9360 

556999-7611 

556906-1111 

934008-6769 

556976-7378 
556588-8392 

556865-2274 

969733-8003 

Bala 
Octon AB, SSV 

OctonAB 

Octon AB, SSV 

OctonAB 

Clinto Reklam 

Clinto Reklam 

MT-IT 

GAIA BioMaterials AB 
GAIA BioMaterials AB 

GAIA BioMaterials AB 

GAIA BioMaterials AB 

Svensk Skogsvård och Miljökonsult (SSV) 

Nvgas - Nordic Vehicle Gas AB 

Xuruca Handelsbolag 

Xuruca Handelsbolag, Liquidgas Biofuel Genesis AB 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 
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Bilaga 6 Kostnader SSV fakturerat NSR 

Svensk Skogsvård 
och Miljökonsult, 
ssv 

Fakturadatum 

2017-09-29 

2017-05-29 

2017-05-10 

2016-07-30 

2016-03-31 

2015-12-30 

2015-09-25 

2015-06-29 

2015-03-31 

2014-12-19 

2014-10-30 

2014-05-21 

Avser 
Projektkoordinering Cleantech TIPP juni tom 

september 

Projekt Cleantech TIPP 

Projekt Cleantech TIPP 

Sopkoll april - juni 2016 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll jan - mars 2016 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll okt - dec 2015 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll juli - sept 2015 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll april - juni 2015 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll jan - mars 2015 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll nov - dec 2014 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll juni - oktober 2014 
Förarbete extern finansiering samt partnersök 

Sopkoll maj - apr 2014 
Förarbete extern finansierin samt artnersök 

Totalt fakturerat från SSV till NSR 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 

Belopp exkl Totalt exkl 
moms Reseersättning moms 

27 500,0 2 592,0 30 092,0 

27 500,0 1 476,0 28 976,0 

27 500,0 2 304,0 29 804,0 

20 855,0 6 195,0 27 050,0 

35 293,0 20 311 ,0 55 604,0 

28 876,0 3 728,0 32 604,0 

19 251,0 5 066,0 24 317,0 

37 700,0 15 180,0 52 880,0 

66 576,0 16 448,0 83 024,0 

24 866,0 7 028,0 31 894,0 

42 512,0 9 956,0 52 468,0 

33 689,0 2 678,0 36 367,0 

485 080 
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Bilaga 7 Kostnader Båstad kommun fakturerat NSR 

Båstad Kommun 

Belopp exkl Totalt exkl 
Fakturadatum Avser moms Reseersättning moms 

2017-06-30 
Ersättning för nedlagt arbete 2016Ref_ 

37 983,0 37 983,0 
Cecilia Halmblad 

Ersättning för arbete med Sopsamarbete Skåne 
2017-03-30 Nordväst 150 000,0 150 000,0 

Ref: Patrik Johansson 

Ersättning för arbete med Sopsamarbete Skåne 
2017-01 -17 Nordväst Avser 2016 300 000,0 300 000,0 

Ref: Patrik Johansson 

2015-12-28 
Enligt TED ersättning för nedlagt arbete 2015 

36 405,0 36 405,0 
Ref: Cecilia Halmblad 

2015-05-25 
Marknadsmaterial Skitlite 

45 200,0 45 200,0 
Ref: Patrik Johansson 

2014-01-29 
Sopkoll kvartal 1, 2014, Andel 72,92% 

71 097,0 71 097,0 
Ref: Patrik Johansson 

2013-09-03 
Sopkoll kvartal 4, 2013, Andel 72,92% 

71 097,0 71 097,0 
Ref: Patrik Johansson 

2012-12-19 
Sopkoll kvartal 1, 2013, Andel 72,92% 

71 097,0 71 097,0 
Ref: Patrik Johansson 

Totalt fakturerat från Båstad Kommun till 782 879 
NSR 

33 
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Bilaga 8 Kostnader Octon AB fakturerat NSR 

Octon AB 

Belopp exkl Totalt exkl 
Fakturadatum Avser moms Reseersättning moms 

2016-09-05 Datainsamling projekt Regional Sustainable 
55 451,0 2 850,0 58 301 ,0 

Biogas Solution 

2016-09-05 
Energioptimering, projektering och rådgivning 

185 878,0 10 850,0 196 728,0 
Vera Park 

Totalt fakturerat från Octon till NSR 255 029 
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Bilaga 9 Kostnader GAIA Biomaterials AB fakturerat NSR 

GAIA Biomaterials 
AB 

Fakturadatum 

2016-07-06 

Avser 

Gemensamma kostnader EU-LIFE projekt -
BIODOLOMER for LIFE 

Totalt fakturerat från GAIA till NSR 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 

Belopp exkl 
moms Reseersättning 

102 330,0 

Totalt exkl 
moms 

102 330,0 

102 330 
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Båstads Kommun -Ärende: 001396/2017 och 001395/2017 

Från: 
Till: 

Datum: 

Alexander Ejwertz Johanzon 

opus@home.se 
2018-01-22 10:22 

Ärende: Ärende: 001396/2017 och 001395/2017 

Kopia: Båstads Kommun 

Bifogade filer: 1278 2014-00054.pdf 

Hej, 

Jag beklagar att du har fått vänta så pass länge på ett beslut. 
Vi har nu tittat på ärendena och kan delge dig följande beslut. 

Ärende nr 1: 

Sida 1av2 

När det gäller Hastigheten på Hallandsvägen utanför Hjorten(utfart roxmansvägen) så är den idag 
40km/h. 
En tidigare utredningar gjord 2015 har man tittat över hastigheterna. 

Vi har en ständig dialog med trafikverket för att förbättra trafiksituationen i Båstad kommun. 
Vi är tacksam för dina värdefulla synpunkter/förslag. Som det ser ut idag kan vi tyvärr inte göra någon 
sänkning av hastigheten ned till 30km/h. 

Ärende nr 2: 
När det gäller parkeringen är vi tacksamma för att du uppmärksammat detta problem. 
Om vi pratar om samma parkeringsyta(se bifogad LTF). Enligt LTF så är parkeringstiden per gång max 30 
min i följd. 
Skyltningen av den aktuella parkeringen görs av Trafikverket. Vi kommer att föra informationen vidare till 
trafikverket, så att de kan komplettera skyltningen. 

Om det inte finns ytterligare information i ärendena ovan, så kommer vi nu att stänga ärendena. Du är 
välkommen att skicka in ett nytt ärende, om det finns 
andra omständigheter som du vill åberopa. 

Ha en fortsatt bra dag. 

f"ilp·///r· IT T<.:n<.:/linw:::ih 1 I AnnData/Local/Temo/XPgrpwise/5A65BB71BASTAD-AD... 2018-01-22 
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Med vänlig hälsning, 

Alexander Ejwertz Johanzon 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och Service 

~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på baslacl.se 
alexander.ejwertz. johanzon@bastad.se 
Direkt: 0431 -776 61 
Växel: 0431-770 00 
Webb: www.bastad.se 
Twitter: @bastadskommun 
Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD 
• Jag värnar om miljön . Skriv inte ut det här mejlet om du inte behöver. 

Sida 2 av 2 

file:///C:/Users/linwahl /AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A65BB71BASTAD-AD... 2018-01-22 
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Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 1 7 februari 2014 

1278 2014-00054 
BÅSTADS KOMMUN 

Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Köpmansgatan; 

beslutade den 17 februari 2014. 

Båstads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

I markerat område på Köpmansgatans n01rn sida mellan Stationstenassen och Hjorts 

gata enligt kaitbild får fordon parkeras under högst 30 min i följd. 

) I.!' 

I 

I 

I I I J 
~~=~-=--=--=---/ ___ 1~-. .... ,-~:Köpm;1;;a1=an=--_L_--

~~~-=~-==---"'.":=1 =--=~ 
!:: --i-' 1( ~ - I \ I I I I \ ri- r (' 

I ~ I I ~ . . \i \ \ 
\ fl,,\_ - - - - -1 I I I I I - \ 

- \ ~ \---- 11 -- - ' I I 

\ \ ~Ahusvägen 1 / 1 _ ,-.! 
I '1 - I 

\ l 
\_ ---1.----- \ l 

- . I I -· - - - l I - - l- I I ll 

Denna författning träder i kraft den 18 februari 2014 då 1278 2010-0097 skall 

upphöra att gälla. 

På Båstads kommuns vägnar. 

Andreas Jans son 
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Sida 1av2 

Båstads Kommun - Begäran av offentliga handlingar avseende era inköp under 2017 

Från: 
Till: 
Datum: 

Dagens Samhälle Insikt Insarnlingsprojekt <statistik@dsinsikt.se> 
"" <bastads.kornrnun@bastad.se> 
2018-01-22 10:17 

Ärende: Begäran av offentliga handlingar avseende era inköp under 2017 

Begäran av offentliga handlingar avseende era inköp under 2017 

Den här begäran gäller följande organisation: BÅSTAD KOMMUN 

Bakgrund 
Under 2017 genomförde DoubleChecks marknadsinstitut en riksomfattande insamling av 
offentliga organisationers inköp under 2016. Insamlingen har gjorts årligen sedan 2013. 
Från och med i år görs insamlingen av Dagens Samhälle Insikt. 

Läs mer om Dagens Samhälle Insikt, bakgrunden till projektet, om "öppna data" och PSl
lagen samt den övergripande projektbeskrivningen. 

Ärende 
Nu inleder vi insamlingsarbetet av 2017 års inköpsdata och vi begär med detta brev en kopia 
av hela er leverantörsreskontra för 2017, enligt nedan angiven specifikation. För att 
minimera merarbetet för er att ta fram dessa offentliga handlingar önskar vi erhålla 
leverantörsreskontran som Excelfil alternativt semikolonseparerad textfil. 

Innehåll i filen 
Vi önskar att Excelfilen ska innehålla så många av nedan listade poster med information om 
leverantörerna som möjligt. Vi är medvetna om att inte alla ekonomisystem kan exportera 
all efterfrågad info. Vi önskar som tidigare nämnt därför att Excelfilen innehåller så många 
av nedan listade kategorier som är möjligt för ert system. 
Vi begär heller inte att ni ska göra manuella tidsödande sammanställningar av datatutan 
endast en export ifrån ert ekonomisystem. 
Vissa system tar ut efterfrågade data i två separata filer. Dessa behöver ni alltså inte slå ihop 
utan skicka i så fall båda filerna till oss så löser vi resten. 

Efterfrågat innehåll (så långt ert system tillåter. Svartmarkerat är de viktigaste posterna): 
• ID-nummer (leverantörens id-nr i ert ekonomisystem) 
• Leverantörens namn 
• Organisationsnummer 
•Adress 
• Postnr 
• Postort 
• PG/BG (om utbetalning har skett till båda alternativen kan dessa anges i varsin kolumn) 
• Utbetalt belopp inkl moms 
• Utbetalt belopp exkl moms 

file:///C:/U sers/linwahl/ AppData/Local/Ternp/XPgrpwise/5A65BA57BASTAD-AD... 2018-01-22 
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•Antal fakturor (om sammanställning av fakturor ej kan göras skicka samtliga i Excel) 

Lathundar och mer information 
För att ni ska kunna verkställa vår begäran med en så minimal insats som möjligt har vi i 
samråd med affärssystemleverantörerna arbetat fram lathundar för de vanligaste 
ekonomisystemen. Lathundarna och bakgrundsinformation finns publicerade här. 

Leverans 
Vi ser fram emot er leverans via mail till statistik@dsinsikt.se gärna senast fredagen den 9 
februari. 

Sida 2 av 2 

Stort tack på förhand! 

Vid frågor vänligen kontakta 
Henrik Stålne, projektledare 
08-452 71 75 
070-767 27 74 
henrik.stalne@dsinsikt.se 

P.S. En kopia av denna begäran mailas både till den med er avstämda kontaktperson samt 
till registrator. Detta för att vår begäran inte ska hamna mellan stolarna ifall er avstämda 
kontaktperson av någon anledning plötsligt skulle bli frånvarande under en längre period. 

Den av er avstämda kontaktpersonen: annacarin.strebel@bastad.se 

file:///C :/U sers/linwahl/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5A65BA57BASTAD-AD... 2018-01-22 
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KALLELSE till extra styrelsemöte för NSR AB 

Tisdag 2017-12-19, kl. 15:00-16:30 i Biosalen HK, Hjortshögsvägen 1. 
Kaffe och kaka serveras från 14:30 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av justeringsperson 

Förslag: Gustaf Wingårdh 
4. Information om intern rapport som gjorts av KPMG 

5. Beslut med anledning av punkt 4 
a. Beslut att tillskriva/informera samtliga ägarkommuner 
b. Beslut att informera media, HD om rapporten och styrelsens 

ställningstagande 
c. Övrigt 

6. Övriga frågor 
7. Avslutning 

Helsingborg 2017-12-08 

Kenneth Lantz 

Vänligen meddela eventuellt förhinder till Martina Troedsson på martina.troedsson@nsr.se, 
senast den 13 december. 

Besöksadress 
Hjortshögsvägen 1 
254 64 Helsingborg 

Faktureringsadr. 
Hjortshögsvägen 1 

Telefonväxel Fax 
042-400 13 00 042-15 37 73 

251 89 Helsingborg 

Hemsida 
www.nsr.se 

Org.Nr. 
556217-4580 
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Verksamhetsplan 2018-2019 Familjen Helsingborg 

450



2

Innehållsförteckning

. 4
Målområde 1 Infrastruktur och 

Kontakt - sekretariatet Familjen Helsingborg

Jan-Inge Hansson, sekretariatschef Familjen Helsingborg 
Telefon: 0732-31 53 68
E-post: jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

Anna Rydberg, projektledare sekretariatet Familjen Helsingborg
Telefon: 042-10 35 26
E-post: anna.rydberg@familjenhelsingborg.se
Drottninggatan 7A, 251 89 Helsingborg

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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Vision 2020 
Familjen Helsingborg upplevs som en 
sammanhängande stad och är en av norra Europas  
mest kreativa och inkluderande regioner. 
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Om Familjen Helsingborg 
 

Verksamhetsidé Familjen Helsingborg 
 
Familjen Helsingborg ska samarbeta för tillväxt, effektivitet och 
utveckling i kommunerna. 
 

Vision 2020 
 
Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är 
en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner. 
 
Sammantaget ska verksamhetsidé och vision genomsyra allt arbete i 
Familjen Helsingborg. 
 
Principer för samverkan 
 
Samarbetet inom Familjen Helsingborg har en lång historia som 
pågått sedan mitten av 1990-talet. Samverkan regleras genom ett 
gemensamt samarbetsavtal för de elva medlemskommunerna. 
Samarbetsavtalet har kompletterats med ett beslut kring inriktningar 
för styrelsen och åtaganden för ledamöterna. 
 
Samarbetet bygger på att alla vinner – om inte vid varje tillfälle, så 
åtminstone över tid. Det förutsätter uthållighet och helhetssyn. Det är 
fokus på utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före 
delarna. Helsingborg intar i kraft av sin storlek en ledande roll och är 
den ”generösa motorn”. I ett samarbete av den här karaktären måste 
alla också vara beredda att avstå något. Det krävs engagemang, 
generositet och medvetenhet om att helheten är större än delarna. 
Precis som tidigare år uppmuntras samarbete mellan medlems-
kommunerna, även inom områden som inte tas upp i verksamhets-
planen. En viktig länk för ett effektivt samarbete är våra ca 40 olika 
kunskapsnätverk, där det finns en representant för respektive 
kommun i de olika nätverken. 

 
 
 
Organisation, ekonomi och arbetssätt 
 

 Medlemskommunerna inom samarbetskommittén har slutet 
ett samarbetsavtal för det gemensamma arbetet och 
åtagandet. Kommunerna utser två representanter som 
företräder majoritet och opposition ur kommunledningen till 
styrelsen. Närvaron för styrelseledamöterna följs upp årligen. 
 

 Kommundirektörerna är adjungerade till sammanträdena och 
utgör styrelsens beredningsgrupp.  
 

 Helsingborgs stad tillhandahåller till självkostnadspris ett 
sekretariat som stöd till styrelsen och för samordning av 
gemensamma projekt. 
 

 Verksamheten finansieras med en medlemsavgift på 21 kr 
per invånare och år.  
 

 Projekt som inte ryms inom medlemsavgiften finansieras 
enligt en fördelningsnyckel baserad på kommunernas 
invånarantal. 

 
Familjen Helsingborg 
 
Familjen Helsingborg är det gemensamma namnet för allt vårt 
samarbete. Mer information finns på webbplatsen 
www.familjenhelsingborg.se. 
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Samarbetet inom Greater Copenhagen ska bidra till att stärka 
Familjen Helsingborgs koppling och tillhörighet till en större region. 
Arbetet ska bl a bidra till ökat internationellt intresse, med fokus på 
att attrahera internationella företag, investerare och besökare. I 
Greater Copenhagen kommer vi bl a att arbeta med Trafikcharter, 
Integrerad arbetsmarknad, gemensam internationell markandsföring 
och turism. 
 
Ansvarsfördelning för prioriterade målområden 
 
För varje mål med tillhörande mätetal finns det en ansvarig 
kommun. 
  
I ansvaret ingår följande: 
 

1) Att ansvara inför styrelsen att mål uppnås, strategier och 
handlingsplan genomförs i tid.  

2) Att upprätta en enkel handlingsplan som stöd för att nå målen 
samt följa upp och utvärdera denna. 

 
Kommunikation och förankring  
 
Samarbetskommittén ska utifrån visionen, verksamhetsidén och de 
olika målen arbeta för ett breddat och fördjupat samarbete inom 
olika områden. 
 
Kommitténs ledamöter ansvarar för att förankra och kommunicera 
viktiga ärenden och beslut i den politiska organisationen i sin 
hemkommun. Kommunchefen/-direktören har motsvarande ansvar 
när det gäller ledare och medarbetare i de olika verksamheterna. 
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Vi ska nå framgång i prioriterade infrastrukturprojekt som 
Europabanan, HH, Västkustbanan och Söderåsbanan.  
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1. Infrastruktur (inkl. kollektivtrafik)

-

Framgång i prioriterade
infrastrukturprojekt.

Revidera infrastrukturstrategi i strukturplan 
för SKNV.
__________________________________

Samlat uppträdande och uthålligt 
påverkansarbete riktat mot nationella och 
regionala beslutsfattare som utmynnar i
åtgärdsvalsstudier. 

Förnyat och utvecklat samarbete med
Trafikverket, Region Skåne övriga skånska 
kommuner samt kommuner och regioner 
längs västkusten.

Aktivt deltagande i nationella och 
regionala samarbetsprojekt.

1.2  Inleda arbetet med infrastruktur-
strategi 3.0 för 2020-2023 senast 2019.
________________________________

Fast förbindelse Helsingborg-
Helsingör
1.3 Sverigeförhandlingens avslut år
2017 stödjer byggandet av en fast 
förbindelse till Helsingör. Slutrapport 
från det dansk-svenska samarbetet 
senast 2020.
Västkustbanan
1.4 Västkustbanan Ängelholm-Maria 
station byggstart senast år 2019.
1.5 Västkustbanan Maria station-
Helsingborg C ingår i NTP 2018-2029.
Söderåsbanan
1.6 Byggstart för Söderåsbanan senast 
år 2019.
Skånebanan
1.7 Åstorp-Hässleholm uppgraderad till 
160 km/h år 2019. 

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Svalöv

Åstorp

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.8 a) Åtgärder Åstorp-Ramlösa ingår i 
NTP 2022-2033.  
1.8 b) Åtgärder Klippan Hyllstofta ingår 
i NTP 2018-2019 
Vägar med mera 
1.9 Väg 108 Kävlinge-Örkelljunga 
genomförd ÅVS senast år 2019. 
1.10 Väg 109 Ekeby-Kågeröd-Höör 
genomförd ÅVS senast år 2019. 
1.11 Väg 21 Klippan-Hyllstofta 
genomförd ÅVS senast år 2019. 
1.12  Väg 13 Klippan-Ljungbyhed in på 
ÅVS-lista i RTI-plan 2018-2029.  
1.13 Gemensamt huvudcykelvägnät.   
1.14 Ny trafikplats på väg E6/E20 med 
koppling till Ängelholms flygplats ingår 
i NTP 2022-2033 
 

Helsingborg 
 

Helsingborg 
 

 

Perstorp 
 
Svalöv  
 
Klippan 
 
Klippan 
 
Helsingborg 
Ängelholm 

 
 
 
Framgång i regionens 
prioriteringar i utbyggnaden av 
kollektivtrafiken. 
 
 

 

 
Bra dialog med Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd.   
 
 
 
__________________________________ 
 
Fördjupad kunskap av resmönster och 
framtida behov av kollektivtrafik inom 
Familjen Helsingborg. 
 
 
 

  
1.15 Antal resande i Familjen 
Helsingborg som åker kollektivt ska öka 
årligen.  
1.16 Minst två möten på politisk nivå 
årligen.  
________________________________ 
 
1.17 Linjenätsanalys genomförd senast 
2019. 
  
 
 
 

  
Helsingborg  
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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Ledande i att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. 
 

 

 
Väl utbyggd digital infrastruktur.  
 
 
 
 
 
Förbättra och stödja digitaliseringen i 
skola/vård- och omsorg. 
 
__________________________________ 
 
Tillgängliggöra offentlig information. 
 
__________________________________ 
 
Säker hantering av information och 
dataskydd. 
 
 
 

 
1.18 Hushållen och företagen i Familjen 
Helsingborg ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2020. 
För att uppnå målet om 95 % år 2020. 
2018, 71 %, 2019, 83 %   
 
1.19 Årligt erfarenhetsutbyte.  
    
 
_______________________________ 
 
1.20 Samtliga kommuner arbetar med 
öppen data fr o m år 2018.  
  _______________________________ 
 
1.21 Informationssäkerhet. Samarbete 
och erfarenhetsutbyte kring hot och 
lösningar i våra digitala miljöer. 
 
1.22 Dataskyddsförordningen GDPR. 
Samarbete kring att lösa kraven. 
 

 
Helsingborg 
 
 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
 
 
 
Helsingborg 
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Det ska vara lättast i landet att starta eget, driva, utveckla 
och etablera.   
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2. Näringsliv

-

Det bästa klimatet för 
företagsamma människor.

Utveckla relationer med våra befintliga 
företag.

__________________________________

Utveckla servicen och förenkla 
myndighetskontakten.

2.1 Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha stigande värde i det 
sammanfattande omdömet i Svenskt 
Näringslivs attitydsundersökning 
Företagsklimat. 
 _______________________________

2.2 Medlemskommunerna i Familjen 
Helsingborg ska ha ett stigande värde i 
Nöjd Kund Index (NKI) undersökningen 
Insikt. 

Höganäs  

Höganäs

Fler arbetstillfällen i regionen 

Stärka varumärket Familjen Helsingborg.

Gemensamt uppträdande i samband med 
event. 

Kompetens- och affärsutveckling för 
näringslivet i regionen med särskilda 
insatser inom besöksnäringen.

Lättast i landet att starta eget, driva, 
utveckla och etablera.

2.3 Antal gemensamma aktiviteter där vi 
synliggör samarbetet, ska öka årligen. 
Basvärde 2016 = 11 st.

2.4 Ökad förvärvsintensitet totalt och 
kommunvis inom Familjen Helsingborg 
(antal förvärvsarbetande 20-64 år).

2.5 Nyföretagandet per tusen invånare 
ska öka.

2.6 Företagande per tusen invånare ska 
öka årligen.

Höganäs

Höganäs

Höganäs

Höganäs

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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Det bästa värdskapet för våra 
turister.  

 
Utveckla digitala former för framtida 
besöksservice. 
  
 
Inspiration och utbildning i värdskap och 
service.  

 
2.7 Antal besökare på de sökbara digitala 
plattformarna för offentliga platser ska 
öka årligen (i samtliga kommuner). 
 
2.8 40 företag ska genomgå 
utb/inspirationstillfällen genom TiS o 
Tourism Academy. 
 

 
Höganäs 
 
  
 
Höganäs 
 

 
Ökad internationell turism och 
investeringar 
 

 
Sälj- och marknadsföringsinsatser på 
prioriterade marknader, gärna i samverkan 
med Greater Copenhagen.  

 
2.9 Antalet internationella gästnätter i 
Familjen Helsingborgs kommuner ska 
öka mer än riksgenomsnittet.   

 
Höganäs 

 
God matchning mellan utbildning 
och arbetsmarknadens behov  

 
Ökad exponering mot kunskapsintensiva 
näringar. 
 
Ökat samarbete mellan näringsliv och 
skola. 

 
2.10 Öka kommunernas generella 
utbildningsnivå. Andel av befolkning 
med gymnasial resp. eftergymnasial 
utbildning ska vara högre än föregående 
år. 
 
2.11 Årlig analys av arbetsmarknadens 
kompetensbehov i vår region kopplat till 
utbildning.    
 

 
Höganäs 
 
 
 
 
  
Höganäs 
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Vi ska utveckla gemensamma insatser riktade mot 
ungdomar för att förebygga avhopp i skolan.    

Vi ska utveckla gemensamma insatser riktade mot 
ungdomar för att förebygga avhopp i skolan.    
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3. Lärande  
 
 

Mål 2018-2019  Strategi Mätetal Ansvarig 

  
  
  
  
  
  
  
Förbättrade resultat i grund- 
och gymnasieskolan. 
  
  

  
Genom systematiserad samverkan och 
utbyte av erfarenheter mellan kommunerna 
inom förskola, grundskola, gymnasieskola, 
studie- och yrkesvägledning (SYV), 
elevhälsa och ekonomi öka elevernas 
måluppfyllelse.    
 
__________________________________ 
  
Fortlöpande anpassa utbudet för att på 
bästa sätt tillgodose elevernas önskemål 
och regionens behov av arbetskraft.  
__________________________________ 
  
Sprida goda exempel inom våra 
kommuner. 
 
 
__________________________________ 
  
Utveckla gemensamma insatser riktade 
mot ungdomar för att förebygga avhopp i 
skolan.  
  
Gemensam syn på det kommunala 
aktivitetsansvaret (gemensamma rutiner 
och tolkning).  

  
3.1. Resultat på nationella prov i åk 3, 6 
och 9 ska öka årligen (kommunvis 
redovisning).  
 
3.2 Genomsnittlig meritpoäng i åk 9 och i 
åk 3 gymnasiet ska öka årligen 
(kommunvis redovisning). 
 _______________________________ 
  
3.3 Andelen gymnasieelever som 
fullföljer utbildningen inom stipulerad tid 
ska öka årligen.  
__________________________________ 
  
3.4 1-3 Goda exempel från genomförda 
satsningar i någon av Familje-
kommunerna presenteras årligen för 
förvaltningschefs och politikergrupp.   
 _______________________________ 
  
3.5 Andel avhopp från skolan är lägre än 
föregående år. 
  

  
Huvudansvar 
Ängelholm  
medansvar 
Örkelljunga   
Åstorp   
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Ökad andel av invånarna har 
högre utbildning. 

  
 
 
Ökat antal högskoleutbildade. 
  
 
Inspirera till högskoleutbildning 
   
  
 
 
 
_______________________________ 
  
Fritt sök till de gemensamma 
yrkesutbildningarna och utbildningar i 
allmänna ämnen.  
 
Erbjuda bredare utbud inom komvux samt 
erbjuda valideringsmöjligheter. 
  

 
3.6 Ökade meritvärde för eleverna från 
gymnasieutbildning. 
3.7 Övergång till högskolan inom 3 år 
efter avslutad gymnasieutbildning ska öka 
årligen. 
3.8 Andel högskoleutbildade  
(i åldersgruppen 25-64 år) ska öka 
årligen. 
3.9 Ökat antal YH utbildningar årligen.  
3.10 Baslinje för forskningsvolym 
delregionalt, 2015 som utgångsvärde. 
_______________________________ 
  
3.11 Studerandeströmmar mellan 
kommunerna. 
 
 
3.12 Uppföljning av de studerandes 
sysselsättning före och efter utbildning. 
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Vi ska öka mångfalden kvantitativt och kvalitativt i 
medlemskommunerna.    
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4. Öppenhet och inkludering

-

En öppen och inkluderande 
region.

Öka mångfalden kvantitativt och 
kvalitativt i medlemskommunerna.

Årlig förbättring av mångfaldsindex.

4.3 Minska gapet för utländsk bakgrund
kontra medarbetare i relation till 
befolkningen. 

4.4 Jämställdhet - jämna ut könsför-
delningen inom våra organisationer.

4.5 Sprida goda exempel

Bjuv

Bjuv

Bjuv

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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Vi ska minimera avfallet och förändra attityden till avfall i 
regionen.  

467



19

5. Miljö

                                                
*Den totala mängden avfall är det som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och återvinningsstationer. I den totala mängden räknas ej trädgårdsavfall med. 

-

Ledande i miljö- och 
klimatfrågor.

Minimera avfallet och förändra attityden 
till avfall i regionen.

_________________________________

Minskad klimatpåverkan från 
kommunernas egna transporter.

Sopsamarbete Familjen Helsingborg
5.1 Förebyggande av avfall, den totala 
avfallsmängden[1] hushållsavfall ska 
minskas från 500 till 320 kg per person 
och år.
5.2 Materialåtervinning, mängden 
restavfall ska halveras från 200 till 100 
kg per person och år.
5.3 Avgifta kretsloppen, mängden farligt 
avfall inklusive el- och elektronikavfall i 
restavfallet ska halveras från 3 kg/hushåll 
och år till 1,5 kg/hushåll och år.
5.4 God arbetsmiljö och hygien, antalet 
arbetsskador skall halveras.
5.5 God service, halvera antalet 
kundklagomål.
5.6 Kostnadseffektivisering,
nettokostnaden ska halveras.

_________________________________

5.8. Andel fossilbränslefritt drivmedel 
ska öka i kommunal bilpark. 

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

Båstad

          
Helsingborg

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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Implementering av den antagna 
elbilsstrategin. Deltar i projekt och 
samverkar med andra aktörer.  
 

 
5.9 Mätetalet ej fastställt  
5.10 Öka antalet laddningsstationer per 
kommun årligen.  
5.11  Minst 7 nya publika semi-
snabbladdare och snabbladdare i 
Familjen Helsingborg årligen.   

 
Helsingborg 
 
 
Helsingborg 
 
Helsingborg 
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Våra kunskapsnätverk 
 

Kunskapsnätverken är en viktig del av Familjen Helsingborgs verksamhet. Nätverken representeras vanligtvis av en person per 
medlemskommun. Nätverken har i olika omfattning medverkat med inspel till Verksamhetsplanen 2016-2019, där en del av dessa finns med i 
målområde 1-5 ovan. Kommundirektörsgruppen ansvarar för att säkerställa att arbetet i samtliga nätverk bidrar till en positiv utveckling av våra 
olika verksamheter inom Familjen Helsingborg. Avrapportering mellan nätverken och kommundirektörsgruppen ska systematiseras årligen.  

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

Nätverk kopplade till Verksamhetsplanen 
 
Övriga nätverk 

1. Strategiskt chefsnätverk,  arbete-utbildning-migration  16. Arkivarier 
2. Elbilsnätverk 17. Barnahus 
3. HR-chefer 18. Bibliotekssamverkan 
4. Infrastrukturgrupp 19. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
5. IT-chefer  20. Fritidschefer 
6. Kollektivtrafikgruppen 21. Ekonomichefer 
7. Komvux/Yrkesvux 22. Konsumentverksamhet 
8. Kommundirektörer 23. Kriskommunikation 
9. Miljöchefer 24. Kulturchefer 
10. Mångfaldsgrupp 25. Mentorsprogrammet 
11. Näringsliv- och destination (NoD) 26. Räddningschefer 
12. Skitlite (sopsamarbete) 27. Samhällsorientering för nyanlända 
13. Skolchefer (för-, grund- och gymnasieskola) 28. Socialchefer 
14. Turistchefer 29. Socialjour 
15. YH Collection 30. Traineeprogram 
 31. Upphandling 
 32. Vattenvårdsgrupp 
 33. Översiktlig planering 
 34. Samverkan nyanlända 
 35.Folkhälsosamordnare 
 36. Elevhälsovård 
 37. Studie- och yrkesvägledare  
 38. Personlig assistens 
 39. Individ och familjeomsorg och försörjningsstöd 
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 Avslutade/viktigare projekt 
 

 Gemensamt platsvarumärke – Familjen Helsingborg 

 Samarbete inom Familjen Helsingborg (fr o m 2012 näringslivs- och destinationsfrågor, fr o m 2016 namn för all samverkan) 

 Gemensam webbplats, www.familjenhelsingborg.se, ny plattform 2017  

 Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg (förvärv och försäljning) 

 Företagardagarna Lindab Arena Ängelholm och Näringslivsdagarna Helsingborgs Arena 

 Projekt exportmognad (lokal turistnäring utvecklas till internationell) 

 Strukturplan (samordning av gemensam översiktlig planering) 

 Traineeprogram inkl årliga traineeprojekt samt gemensamt mentorsprogram 

 Framtidens chefer, vidareutbildning av chefskandidater inom medlemskommunerna (två omgångar genomförs årligen) 

 Gemensamt räddningstjänstförbund (Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga, 53 % av medborgarna i Familjen Helsingborg) 

 Gemensam bibliotekssamverkan 

 Gemensamt barnahus och socialjour 

 Samverkan inom missbruksverksamhet och familjerätt 

 HR-servicecenter, löne- och pensionshandläggning där sex kommuner samarbetar 

 Gemensam konsumentrådgivning  

 Konstrundan i Nordvästra Skåne 

 Pionjärer med fritt sök Komvux 

 Framtidskommittén (mötesplats med företrädare för näringsliv, akademi och politik) 

 Gemensamt Europa-direkt kontor  

 Gemensam infrastruktur- och kollektivtrafikstrategi 
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Sammanställning över gemensamma samarbeten inom Familjen Helsingborg  

(grön färg = deltar i samarbete) 

 

Fam  Hbg:s samarbete Bjuv Båstad H-borg Höganäs Klippan L-krona Perstorp Svalöv Åstorp Ä-holm Ö-ljunga 

Barnahus                       
Socialjour                       
Maria – mottagn missbruk 

 
          

Gemensam Familjerätt            
Omvärldsbev - Perspectiv 

 
          

Sopsamverkan 
 

                    
Näringsliv- och 
destination                       
Bibliotekssamverkan                       
Samhällsorientering för 
nyanlända                       
Fritt sök Komvux                       
Fritt sök Yrkesvux                       
Fritt sök gymnasieskolan                       
HR-samverkan 

 
                    

Leader             
 

        
Traineeprogrammet 

  
                  

Framtidens chefer 
 

        
 

          
HR-servicecenter 

 
      

   
      

 Energi- o 
klimatsamverkan 

  
    

    
  

  Konsumentfrågor   
 

  
 

  
     

  
Räddningstjänstsamverkan 

  
  

      
    

Räddningstjänsförbund 
 

          
Tib, räddn tjänst 

 
                    

Krisberedskap                      
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Uppföljning ekonomisk plan 2017 (kkr) 
               

     Budget  Prognos     Diff            
Intäkter 
Medlemsavgifter       7 200          7 210        +10 
Övr intäkter         130               90         -401 
Summa intäkter     7 330          7 300          -30 
 
Kostnader 
Gemensam näringslivs- och dest. utveckling (4500 – 200)    4 300          4 300            
Webbplats Fam Hbg                              400            150       +2502 
Sekretariat         1 375          1 475        -1003         
Styrelsen            125             125                        
Kommunchefsgruppen (130+60)         190             190          
Testprojekt, nya samarbeten       800               50       +7504  
Filmprojekt, Fam Hbg          85               85 
Till sekretariatets förfogande (200-60-85)                              55                 0         +55 
Till styrelsen förfogande (400)                              400                 0        +400    
Disposition tidigare års överskott             -400                 0         -400 
Summa kostnader     7 330           6 375         +955  
 
Projekt matchning (ur tidigare överskott 170331 §3)          0             325         -325 
 
Summa, netto            0             600        +6005 
Prognostiserat överskott, inkl beslutade ej utbet medel                      +150  

 
Beräknat avräkningssaldo 171231: IB 3234 kkr plus 600 kkr = UB 3834 kkr, varav ”intecknat” 450 kkr, netto 3384 kkr. 
   
     
 

                                                      
1 Lägre interndebiterade kostnader för webbplats NoD. 
2 Lägre externa kostnader för webbplats. Living 2.0 senarelagt. 
3 Rekryteringskostnad sekretariatstjänst 
4 450 kkr avser beslutade ännu ej förbrukade projektmedel. Resterande anslag är ännu ej utnyttjat. 
5 Årets prognosticerade överskott exkl ej utbetalda medel +600 kkr, inkl är det +150 kkr.  

Jan-Inge Hansson 
0732-315368 

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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     2017 2018   
Intäkter 
Medlemsavgifter (21 kr/inv)    7 200 7 350  
Internfakturerade intäkter       130         100    
Summa intäkter      7 330 7 450          
 
Kostnader 
Gemensam näringslivs- och destinationsutveckling  4 300             4 300 (se bilaga)  
Webbplats Fam Hbg, inkl Living och Familjeresan       400    300* 
Sekretariat                     1 375    1 675**        
Styrelsen           125      75***            
Kommunchefsgruppen          130    200****             
Testprojekt, nya samarbeten, m m      800                800 
Till sekretariatets förfogande (utredn, mindre proj, m m)                    200        200                
Till styrelsen förfogande                                400    400   
Delsumma kostnader    7 730 7 750          
 
Disposition av tidigare års överskott     -400   -300 
Summa kostnader netto    7 330             7 450 
 
 
*       webbkostnader totalt (näringslivs- och destinationsverksamheten internfaktureras 100 kkr) 
**     utökad tjänstgöringsgrad för sekr chef till 1,00 samt kostnader för innestående semester resp  
        dubbelbemanning vid personalbyte. 
***   inget lunch-lunchseminarium, valår. 
**** två lunch-lunchseminarier. 
 
Prognos överskott 2017: 150 kkr (härtill kommer ej utbetalda beslut, Big dataprojekt 450 kkr), tot 600 kkr. 
Beräknat avräkningssaldo totalt per 171231 3834 kkr (vara 450 kkr är intecknat).   
  

Jan-Inge Hansson 
0732 - 31 53 68  Kommunstyrelsen  2018-01-11 

Dnr: KS000038/2018-900
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Bilaga 1. Specifikation av anslag för näringslivs- och destibnationsutveckling 
 
      
 

Det bästa klimatet för företagsamma människor   
2.1, 2.2 Stigande värde näringslivsenkät och stigande värde i SKL Insikt 200 000 
    
Fler arbetstillfällen i regionen   
2.3, 2.4 Samarbete varumärket o ökad förvärvsintensitet 140 000 
2.5, 2.6 Ökat företagande  630 000 
    
Det bästa värdskapet för våra turister   
2.7, 2.8 Digitala plattformar besöksnäring, o utb TiS o Tourism Academy 390 000 
    
Ökad internationell turism och investeringar   
2.9 Ökat antal internationella gästnätter 850 000 
    
God matchning mellan utbildning och näringslivets behov   
2.10, 2.11 Öka utb nivå och analys av arb markn kompetensbehov 100 000 
    
Övriga kostnader   
Personalkostander 1 650 000 
Webkostnader NoD 150 000 
Gemensamma program; SCB, Objektvision 100 000 
Möte, konferenser 90 000 
    
Total 4 300 000 
 

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900

475



1. Kollektivtrafikutskottet 
Utskottet består av  
• Ronny Sandberg (ordf.) 
• Carina Zachau 
• Lars Nyander 
• Bo Wendt 
• Adjungerade tjänstemän från Helsningborg, Båstad och 

Bjuv 
 

• Utskottet har haft fyra möten under 2017 
• Beredning av ärenden sker i ”Nätverket för infrastruktur och 

kollektivtrafik” 
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2. Årets händelser 
 

• Utskottet har etablerat ett samarbete med Region Skånes 
kollektivtrafiknämnd. 

– Två möten har hållits 
– Parterna är överens om att fördjupa samarbetet i ett så kallat tre-

partssamarbete 

• Nätverken kollektivtrafik och infrastruktur har slagits samman. 
• Frågor som hanterats i utskottet 

– Busstrafik till Ängelholms flygplats 
– Pilotprojekt hela resan – Ängelholm 
– Kompisåkande med skolskjuts har också genomförts. 

• Utskottets strategi och mätetal har justerats 
– Strategi 1.17 – Fördjupad kunskap av resmönster och framtida behov av 

kollektivtrafik inom Familjen 
– Mätetal 1.17 – Linjenätsanalys genomförd senast 2019. 
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3. Nästa års utmaningar 
 
• Fördjupa samarbetet mellan Region Skåne och Familjen 
• Formaliseras som ett trepartssamarbete 
• Ökat resande med regionbuss 
• Busstrafik till och från flygplatsen i Ängelholm 
• Hela resan – pilot i Ängelholm 
• Resande-  och linjenätsanalys med Region Skåne 
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Kollektivtrafikutskottet 2017 
 
Kollektivtrafikfrågorna inom Familjen hanteras inom ramen för det uppdrag som 
Kollektivtrafikutskottet har av Familjens styrelse. Utskottet har under år 2017 
bestått av  
Ronny Sandberg (ordf.) 
Carina Zachau 
Lars Nyander 
Bo Wendt 
Utskottet har adjungerat följande tjänstmän att delta i utskottets möten 
Simon Randahl (Helsingborg) 
Susanne Duvall (Helsingborg) 
Dick Johansson (Helsingborg) 
Victoria Johansson (Helsingborg) 
Andreas Jansson (Båstad) 
Niklas Ögren (Bjuv) 
Jan-Inge Hansson (Familjen) 
 
Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik som består av tjänstemän från 
samtliga i Familjen ingående kommuner bereder de ärenden som utskottet har 
eller vill ha på agendan. 
 
1. Årets viktigaste frågor 
Den för utskottet viktigaste frågan har varit att etablera ett samarbete med 
Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Det har också skett. Två möten har hållits 
och parterna är överens om att fördjupa samarbetet genom att tillsammans 
med Skånetrafikens entreprenör ha ett så kallat tre-partssamarbete. 
 
Utskottet har också fått ett bättre stöd i sitt arbete sedan nätverken 
kollektivtrafik och infrastruktur slagits samman. Detta har effektiviserat 
tjänstemannaarbetet och även kopplat samman behov av infrastruktur för att 
kunna få en effektiv kollektivtrafik som leder till ökat resande och en förändrad 
färdmedelsfördelning. 
 
Utskottet har drivit frågor som busstrafik till Ängelholms flygplats, pilotprojekt 
”hela resan”. Visst utredningsarbete kring kompisåkande med skolskjuts har 
också genomförts. 
 

Kommunstyrelsen  2018-01-11 
Dnr: KS000038/2018-900
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Slutligen har utskottets strategi och mätetal justerats och numera är dessa: 

 Strategi 1.17 – Fördjupad kunskap av resmönster och framtida behov av 

kollektivtrafik inom Familjen. 

 Mätetal 1.17 – Linjenätsanalys genomförd senast 2019. 

 
 
2. Utskottsmöten 
Utskottet har haft totalt 4 möten. Vid mötena har följande ledamöter varit 
närvarande (tjänstemän inom parantes): 
 
2/2 Ronny Sandberg, Bo Wendt (Dick Johansson, Andreas Jansson, Victoria 
Johansson, Sinom Randahl och Jan-Inge Hansson) 
 
21/3 Ronny Sandberg, Carina Zachau, Lars Nyander (Simon Randahl, Dick 
Johansson och Jan- Inge Hansson) 
 
22/5 Ronny Sandberg, Bo Wendt (Andreas Jansson, Simon Randahl, Dick 
Johansson och Jan-Inge Hansson) 
 
17/10 Ronny Sandberg, Lars Nyander, Carina Zachau (Andreas Jansson, 
Niklas Ögren, Susanne Duval, Dick Johansson) 
 
Inför utskottets möten har nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik haft 
möten den 16/2, 11/5 och den 7/9. Nätverket kommer även att ha ett för året 
avslutande möte den 30/11. 
 
3. Möten med Region Skånes kollektivtrafiknämnd 
Utskottet har under verksamhetsåret träffat Kollektivtrafiknämndens presidie vid 
två tillfällen den 26/4 respektive den 14/11. De frågor som avhandlats har bland 
annat varit  
 Beskrivning av Familjens arbete med kollektivtrafik och vilken övergripande 

strategi som utskottet och Familjen arbetar mot. 
 Gemensamt påverkansarbete mot Trafikverket avseende 

infrastrukturinvesteringar 
 Hur vi tillsammans kan arbeta för ökat resande med kollektivtrafik 
 Skånetrafikens nya prismodell 
 Skånetrafikens besparingar – samlad bild 
 Färdtjänst 
 Pilot ”hela resan” i Ängelholm 
 Buss till och från flygplatsen och Barkåkra 
 Superbuss Helsingborg-Örkelljunga 
 Trepartsavtal för Familjen Helsingborg 
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4. Inför 2018 
För att fördjupa samarbetet mellan Region Skåne och Familjen när det gäller 
kollektivtrafik har båda parter enats om att formalisera samarbetet i något som 
kan liknas vid det trepartssamarbete som bedrivs i de kommuner som har 
stadstrafik. Det innebär att de tre parterna tar fram en gemensam 
avsiktsförklaring och att det på såväl politiskt som på tjänstemannanivå bedrivs 
ett fördjupat samarbete. I första hand med fokus på ett ökat resande med 
regionbussarna men också för att utveckla och samordna den tågtrafik som 
finns inom nordvästra Skåne. Någon mötesstruktur är inte bestämd men det 
kommer sannolikt att hållas två möten mellan utskottet och presidiet för 
kollektivtrafiknämnden. Däremellan träffas berörda tjänstemän från 
kommunerna och från Skånetrafiken. 
 
De frågor som redan lyfts upp med kollektivtrafiknämnden dvs busstrafik till och 
från flygplatsen i Ängelholm och hela resan kommer utskottet att bevaka under 
året. Inom ramen för samarbetet ovan kommer också någon form av 
resandeanalys eller linjenätsanalys att genomföras tillsammans med 
Skånetrafiken. 
 
Utskottet har planerat in följande mötestillfällen: 
6/2, 10/4, 4/9, 6/11 kl. 13.00-15.00. 
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Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 

Helsingborg 171107 

Till Landskrona stads styrelseledamöter 
i Familjen Helsingborg 

lnriktningsbeslut Familjen Helsingborg kopplat till styrelseseminarium 
170831-170901. 

Styrelsen inom Familjen Helsingborg genomförde den 31 augusti och 1 september 2017 sitt årliga 

lunch-lunchseminarium. Temat den första eftermiddagen var ''Hur har vi det i Fami/jen Helsingborg? 

Vad fungerar bra resp mindre bra? Vart vill vi i vårt samarbete?" Varje kommun hade skickat in tre 

punkter som angav det man tyckte fungerade bra, respektive tre punkter som man tyckte 

fungerade mindre bra. Utifrån dessa inspel genomfördes en process i tre grupper uppdelat i KSO, 

vice KSO samt kommundirektörsgruppen. Arbetet leddes av Roland Lexen från Public Partner. 

På förmiddag den 1 september var temat "Vad händer i omvärlden, hur kommer det att påverka oss? 

Vad betyder det fa'r vårt samarbete?". Dagen inleddes med omvärldsspaning och hur förändringarna i 

omvärlden kommer att påverka oss framöver. Konsulten Jan Sturesson ledde omvärldspasset. 

Därefter blev det gruppövningar med fokus på "Vad är det viktigaste vi ska fokusera på i vårt 

samarbete framiiver?': 

De båda halvdagarna avslutades med ett antal redovisningar och slutsatser från övningarna med 

fokus på hur vi bör arbeta tillsammans och viktiga inriktningar framöver. 

Styrelsen beslutade vid sitt möte 170901 följande: 

att överlämna underlaget till sekretariatet för beredning i kommundirektörsgruppen 

och återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut till styrelsemötet 171027. 

Ärendet har beretts i kommundirektörsgruppen vid två tillfallen, den 22 september respektive 

13 oktober. Kommundirektörsgruppen överlämnade ett förslag till styrelsen som bestod av tre 

inriktningar för styrelsens arbete samt tre åtaganden som medlem i styrelsen enligt nedan: 

Inriktningar för styrelsens arbete: 

1. Samarbetskommitten heter Familjen Helsingborg. 

2. Samarbetets fokus är utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före 

delarna. 

3. Samarbetet utgår från en gemensam verksamhetsplan och siktar mot en 

gemensam vision. 
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Ataganden som medlem i styrelsen: 

A. Visa engagemang och ta ansvar genom att aktivt bidra både under möten och i 

det löpande strategiska arbetet. 

B. Förankra och implementera underlag och beslut i hemkommunen. 

C. Sätta samarbetet på agendan i hemkommunen och synliggöra goda exempel. 

Styrelsen behandlade ärendet på sitt möte den 27 oktober, där man beslutade följande: 

Samarbetskommitten beslutar 
att fastställa de redovisade inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som 

berör medlemmarna i styrelsen 

att uppdra åt kommundirektörsgruppen att göra en tidplan för processer kopplat 

till mandatperioden 2018-2022 

att ta fram en modell för innehåll i en ny verksamhetsplan för kommande 

mandatperiod 

att kartlägga de utvecklingsområden som är mest angelägna för det kommande 

samarbetet 

att kommundirektörsgruppen återkommer till styrelsen med successiv 

avrapportering under 2018. 

samt att tillskriva Landskronas styrelserepresentanter för att få ett ställningstagande 

till de beslutade inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som berör 

medlemmarna i styrelsen. Det ska av ställningstagandet framgå om man säger ja till 

beslutet utan förbehåll. 

Beslutet rymmer således två delar. Den första delen med inriktningar tydliggör namnfrågan, att 

vårt arbete berör helheten samt styrningen med stöd av vision och verksamhetsplan. Den andra 

delen berör de enskilda ledamöternas arbete och inställning, att vara engagerad och ta ansvar, 

förankra på hemmaplan och se till att det blir resultat av det man gör. 

Undertecknad vill på uppdrag av styrelsen och i enlighet med ovanstående beslut, efterhöra 

Landskronas styrelseledamöter i Familjen Helsingborg ställningstagande till de beslutade 

inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som berör medlemmarna i styrelsen. Samtliga 

övriga kommuner vill nu ta nästa steg i samarbetets utveckling och ställer sig bakom beslutet utan 

förbehåll. Nu vill styrelsen få svar på om det gäller även Landskrona. Svar emotses senast 171130. 

Med vänlig hälsning 

/;) j/ .. )) 
~,(/y ;;?--v' 

Peter Danielsson 

ordförande 
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LANDSKRONA STAD 

Stadsledningskontoret 

Datum 
2017-11-22 
Handläggare 
Eva Wallden 

Er Referens 

Vår Referens 

Familjen Helsingborg 

Svar på brev från Familjen Helsingborg "lnriktningsbeslut 
Familjen Helsingborg kopplat till styrelseseminarium 170831-
170901" 

Den 1 juni 2012 tog dåvarande Skåne Nordvästs styrelse beslut om det 
gemensamma platsvarumärket Familjen Helsingborg. Detta skulle gälla för den 
externa kommunikationen, och ersatte det tidigare Helsingborg Business 
Region. Syftet skulle vara att stimulera näringslivsetableringar, turism och 
inflyttning. Landskrona motsatte sig beslutet, och inkom med ett särskilt 
yttrande till styrelseprotokollet. Yttrandet undertecknades av Torkild 
Strandberg (L), Niklas Karlsson (S) och Cecilia Brorsson (M). Yttrandet hade 
följande lydelse: "Sedan en tid pågår inom Skåne Nordväst en 
varumärkesprocess, som bl.a. innehåller ett namnbyte på delar av 
verksamheten. Det förslag som diskuterats är "Familjen Helsingborg". 
Beslutsfattandet inom Skåne Nordväst ska ske med konsensus. 
Vi kan som representanter för Landskrona konstatera att uppslutningen bakom 
det nya namnet inom Skåne Nordväst är stor. Vi delar inte denna entusiasm, 
och ifrågasätter både det nya namnet och behovet av ett byte i sig. Vi avser 
dock inte stoppa processen, eftersom flertalet andra kommuner står bakom 
namnförändringen. Därf<ir deltar Landskrona inte i dagens beslut. " 

Fr.o.m. 2016 avvecklades begreppet Skåne Nordväst för att ingå i Familjen 
Helsingborg. Detta innebar att även de interna frågorna kring samarbete om 
ökad effektivitet och utveckling inom medlemskommunerna kommer att ske 
under namnet Familjen Helsingborg. Även denna gång valde Landskrona att 
inte ställa sig bakom beslutet. 

Landskrona stads syn på namnet har inte förändrats, och vår bedömning är att 
så ej heller kommer att ske. 

Landskrona stad 
Stadshuset 
26180 Landskrona 
Besöksadress Drottninggatan 7 

Tfn 0418-47 00 00 

eva. wallden@l landskrona.se 
www.landskrona.se 

Bankgiro 868-6123 

Org.nr 212000-1140 
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Efter flera års arbete färdigställde kommunerna i Skåne Nordväst under 2013 
en Strukturplan med gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering. 
Avsikten var att Strukturplanen därefter skulle antas som planeringsunderlag i 
respektive kommuns kommunfullmäktige och sedan fungera som underlag för 
kommunernas översiktsplanering. 

Under processen lämnade Landskrona ett remissyttrande som bl.a. innebar att 
det i Strukturplanen skulle framgå att en förbindelse mellan Landskrona och 
Köpenhamn ska utgöra ett alternativ, om en HH-förbindelse inte skulle vara 
realiserbart av ekonomiska eller andra skäl. Då detta inte beaktades i den 
slutliga versionen kunde inte heller Landskrona ställa sig bakom väsentliga 
delar i planen. 

Därefter utarbetades en infrastrukturstrategi som tydligt skulle visa vilka 
infrastrukturprojekt som gemensamt ska drivas av Skåne Nordväst och 
därigenom påverka de regionala och nationella planeringsprocesserna för 
perioden 2018-2029. Utgångspunkterna i strategin utgår från befintliga 
måldokument och beslut, såsom Verksamhetsplan 2015 och Verksamhetsplan 
2016-2019, jämte den av Region Skåne antagna gemensamma "Skånebilden", 
där sju av Skånes s.k. regionala kärnor enats om infrastrukturprioriteringar ur 
ett skånskt perspektiv. Landskrona har inte ställts sig bakom Skånebilden då vi 
förordar det egna förslaget om en förbindelse mellan Landskrona och 
Köpenhamn, Europaspåret. 

Vid kommundirektörsmötet i oktober 2015 avrapporterade Helsingborgs stad 
att det uppstått komplikationer i arbetet med infrastrukturstrategin kopplat till 
att Landskrona även i detta arbete förespråkar Europaspåret. Då 
infrastrukturstrategin tar sikte på år 2035 bedömdes det att Familjen 
Helsingborg inte kan driva två alternativ till fast förbindelse över Öresund. 
Beslutet blev därför att den uppdaterade infrastrukturstrategin ska utarbetas 
med utgångspunkt från prioriteringarna i Skåne Nordvästs verksamhetsplaner 
samt den av Region Skåne antagna Skånebilden. 

I nu gällande samarbetsavtal för samarbetskommitten Familjen Helsingborg 
framgår att styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande vid ett sammanträde. Beslut kan även fattas vid telefonkonferens 
eller konferens via annan media. Styrelsens beslut fattas normalt i konsensus. 
Kravet på konsensus i tidigare samarbetsavtal har alltså förändrats till att detta 
ska vara det normala. 
För Landskronas del är det uppenbart att det i avgörande frågor, såsom i 
namnfrågan och i frågan om ett centralt infrastrukturprojekt, snarare saknats en 
ambition till enighet. 

Med detta sagt vill Landskrona stad understryka vikten av ett utökat samarbete 
inom hela kommunsektorn. Detta förutsätter naturligtvis att det finns en 
grundläggande samsyn kring de frågor man ska samarbeta kring och att alla 
upplever att det finns ett mervärde för alla ingående parter. Ett stort antal 
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konkreta samarbeten våra 11 kommuner emellan är bra exempel på detta, som 
de separata avtalen och överenskommelserna inom följande områden: 

Avtal angående gemensam antagningsorganisation för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst 
Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst 
Samverkansavtal för Gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst 
Avtal avseende skoljuridik för Skåne Nordväst 
Socialjour 
Barnahus 
Bibliotekssamverkan 

Detta är exempel på konkreta samarbeten som vi med glädje fortsätter och 
utvecklar. Vi är också öppna för att addera nya samarbeten, med samtliga eller 
enskilda kommuner, till denna lista. 

I brev daterat den 7 november 201 7 efterfrågas Landskrona stads syn på 
sammanlagt sex ställningstaganden som styrelsen för samarbetskommitten 
Familjen Helsingborg gjort. 

Ställningstagandena är följande: 

Åtaganden som medlem i styrelsen: 
A. Visa engagemang och ta ansvar genom att aktivt bidra både under 

möten och i det löpande strategiska arbetet. 
B. Förankra och implementera underlag och beslut i hemkommunen. 
C. Sätta samarbetet på agendan i hemkommunen och synliggöra goda 

exempel. 

Landskrona stad betraktar dessa som självklara och nödvändiga ingredienser i 
varje form av samarbete. 

Inriktningar för styrelsens arbete: 

A. Samarbetskommitten heter Familjen Helsingborg. 
B. Samarbetets fokus är utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid 

går före delarna. 
C. Samarbetet utgår från en gemensam verksamhetsplan och siktar mot en 

gemensam vision. 

När det gäller "Inriktningar för styrelsens arbete" kan vi konstatera att namnet 
är Familjen Helsingborg, men vi förbehåller oss även fortsatt rätten att agera 
utifrån det ställningstagande vi gjorde när beslutet om namnet fattades. 

Själva syftet med samarbetet är just att utveckla hela territoriet. När denna 
helhet står i konflikt med den enskilda kommunens intressen, är det vår 
bedömning att ingen kommun kan förväntas avstå från att utveckla den egna 
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kommunen. Ett bra exempel på detta är att Helsingborg fortsatt driver att en ny 
fast förbindelse över Öresund ska gå från Helsingborg till Helsingör. Detta trots 
att restiderna är betydligt längre än med t.ex. Europaspåret (Helsingborg blir 
med Europaspåret den skånska "storstad" som ligger närmast Köpenhamn) och 
att möjligheterna att frakta gods saknas, vilket gör att stora miljövinster uteblir. 

Den tredje frågan, om den gemensamma verksamhetsplanen, är också självklar. 
Den kräver dock att man beaktar en av två möjligheter. Antingen betonar man 
på allvar synsättet om att konsensus ska prägla samarbetet, eller så måste 
samarbetet präglas av en attityd där enskilda kommuner kan välja att avstå från 
delar i styrelsens ställningstaganden om dessa står i konflikt med egna intressen 
och viljeinriktningar. 

Sammanfattningsvis är Landskrona stad positiv till, och fullt ut beredd, att delta 
i arbetet med att utveckla och fördjupa konkreta samarbeten till gagn för 
regionens utveckling. 

Vi förbehåller oss dock rätten att konstatera att namnet och begreppet 
"Familjen Helsingborg" är exkluderande, saknar historisk och kulturell 
förankring och dessutom bland medborgarna väcker fler frågor än det ger svar. 
Vår slutsats i detta är att vår ambition är att fortsätta använda namnet på samma 
sätt som hittills. 

Om dessa ställningstaganden bedöms oförenliga med ett deltagande i 
samarbetskommittens arbete kommer vi att rekommendera Landskrona stads 
kommunstyrelse att säga upp samarbetsavtalet med samarbetskommitten 
Familjen Helsingb?fg. 

Elvir Mesanovic 
Kommunalråd (MP) 

~ 
Stefan Olsson 
Kommunalråd (SD) 

,' ? 

-/ ;:::~~>,t:L- -~-c~~ 
Torbjörn ]Jrorsson 
Kommµrialr~tl (M) 

/ 
/ 
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 Tjänsteskrivelse  
	

1 (1)

	
Datum:	2018‐02‐07	 Till: Kommunstyrelsen	
Handläggare:	Henrik	Andersson	
Dnr: KS	000006/2017	–	904 
	
	

Anmälan av delegationsbeslut 
	
	
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen	beslutar:	
Delegationsbesluten	redovisas	och	läggs	till	handlingarna.		 
 
Sammanfattning av ärendet	
Delegationsbeslut:	
	
a).	Delegationsbeslut	‐	Samhällsbyggnadschefen	2017‐06‐09	‐	2017‐12‐04		
	
	
	
Henrik	Andersson,	nämndsekreterare	
Kommunkontoret	
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Anmälda	delegationsbeslut.			
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