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Datum: 2018-12-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001177/2018 – 900 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Bo Wendt. 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Ingela Stefansson. 
3. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 16 januari 2019 kl. 10.00. 

 
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: 2018-12-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001178/2018 – 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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Datum: 2019-01-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 700 
 
 

Informationsärenden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Kommunpolisen informerar. 
 
b). Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 och del av Hemmeslöv 5:9 (Samhällsbyggnad) 
 
c). Detaljplan för Sunnan 10 i Torekov (Samhällsbyggnad) 
 
d). Stenskoning vid Gulstad-hamnen (Teknik- och service) 
 
 
  
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-18 1 av 1 

 

 

KS § 249  Dnr KS 001633/2014 - 901 

Ändring av kommunstyrelsens och myndighetsnämndens 
reglementen gällande alkohol- och serveringstillstånd 

 
Beskrivning av ärendet Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom 

alkohollagstiftningen. Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts 
från verksamhetsområdet bildning och arbete till verksamhetsområde 
samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör myndighetsutövning mot 
enskild och det finns synergieffekter i att samordna myndighetsutövningen 
inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för kommunens 
uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. Vidare föreslås en uppdatering av 
hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter hanteras samt några 
förtydligande av ansvarsområden.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson daterad  

2018-12-05 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag 1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente.  
 2. Fastställa revideringen av myndighetsnämndens reglemente.       
 
Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige: 

 

1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Fastställa revideringen av myndighetsnämndens reglemente.  
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  Tjänsteskrivelse 

Båstads kommun 

 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx  

Plusgiro: 11 11 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se     rev 2016.11.09 

 
 

 
Datum 
2018-12-05 

Handläggare 
Roger Larsson 
roger.larsson@bastad.se 
0431-77735 
 

 
 

 
 

 
 

              Diarienummer: KS 001633/2014 -901 
 

Till: Kommunfullmäktige 
 

 
 

Ändring av reglemente för kommunstyrelse och 
myndighetsnämnd gällande alkohol- och serveringstillstånd 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa revideringen av kommunstyrelsens reglemente. 

2. Fastställa revideringen av myndighetsnämndens reglemente.  

 

Sammanfattning 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. 
Handläggningen av ärendena har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning 
och arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol-, tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden. 

Vidare föreslås en uppdatering av hänvisning till inom vilket lagrum personuppgifter 
hanteras samt några förtydligande av ansvarsområden.  

 

Ärendet och dess förutsättningar 

Idag fullgör kommunstyrelsen kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen. Detta 
regleras i KS:s reglemente 5 § 3. Handläggningen av ärendena gällande alkoholtillsyn och 
serveringstillstånd har under 2018 överförts från verksamhetsområdet bildning och 
arbete till verksamhetsområde samhällsbyggnads miljöavdelning. Ärendena utgör 
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  Tjänsteskrivelse 

Båstads kommun 

 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx  

Plusgiro: 11 11 11 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se     rev 2016.11.09 

myndighetsutövning mot enskild och det finns synergieffekter i att samordna 
myndighetsutövningen inom alkohol- tobaks- och livsmedelslagstiftningen. Ansvaret för 
kommunens uppgifter inom alkohollagstiftningen föreslås därför överföras från 
kommunstyrelsen till myndighetsnämnden genom att 5 § 3. i KS:s reglemente stryks och 
motsvarande skrivning förs in i 1 § i MN:s reglemente. 

Vidare föreslås en uppdatering i KS:s reglemente 5 § 10. och MN:s reglemente 3 § genom att 
det lagrum som personuppgifter hanteras enligt är ändrat från den upphävda 
personuppgiftslagen, PUL, till EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

 

Det föreslås också förtydligas i KS:s reglemente 5 § 5. att det är som byggnadsnämnd 
kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom planväsendet och i 6 § 4. att det är 
som fastighetsägare kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning.  

 

Motsvarande förtydliganden föreslås i 1 § i MN:s reglemente att det är som byggnadsnämnd 
myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och som 
miljönämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 
 
Samhällsbyggnad 
 
Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 
 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

 
Beslutet skall expedieras till: 
Kansliet, samhällsbyggnad, teknik och service 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för myndighetsnämnden 
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Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 213. Dnr: KS 001632/2014‐901 
Reviderad av kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 74. Dnr: KS 001632/2014‐901 
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 

 

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, 
bygg, säkerhet) 

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

 

Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

1 § 
 

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom 
byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 
plan‐ och bygglagstiftningen (PBL), i alla de avseenden som avser myndighetsutövning. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom byggnadsväsendet, i samtliga fall avseende 
myndighetsutövning. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende den kommunala räddningstjänsten, i 
samtliga fall avseende myndighetsutövning, enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt 
lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter som miljönämnd inom miljö‐ och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet, i samtliga fall avseende 
myndighetsutövning. Nämnden har vidare i uppdrag att fullgöra kommunens 
myndighetsutövning enligt livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, 
strålskyddslagen samt karantänslagen. 

 
Nämnden beslutar om kontroll‐ och tillsynsplaner avseende kommunens egna 
verksamheter. 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 
 
Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens ansvar enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

 
Nämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt lag om 
lägenhetsregister. 

 
Nämnden har i uppdrag att besluta i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 

 
Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, 
bostadsanpassningsbidrag, miljö‐ och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens 
tillsynsverksamhet. 

 
2 § 

 
Vid utövandet av de befogenheter samt fullgörandet av de uppgifter som följer av 1 § i 
detta reglemente, ankommer det på nämnden särskilt att: 

 
1. Planera, utveckla, samordna och följa upp verksamheterna inom nämndens ansvars‐ 

områden. 9
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2. Verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens tjänster. 
 

3. Verka för samarbete med andra kommunala organ, myndigheter, organisationer och 
enskilda samt medverka i arbete när nämndens verksamhet berörs. 
 

Personuppgiftsansvar 

3 § 
 

Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen EU:s 
dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), för de register och 
andra behandlingar av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Arkivansvar 

4 § 
 

Myndighetsnämnden är ansvarig för vården av sina handlingar i enlighet med arkivlagen 
och av fullmäktige antaget arkivreglemente. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5 § 
 

Myndighetsnämnden ska inom sina verksamhetsområden se till att verksamheterna bed‐ 
rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som 
kan finnas i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheterna utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Processbehörighet 

6 § 
 

Myndighetsnämnden för själv eller genom ombud kommunens talan i alla de mål och 
ärenden inom nämndens verksamhetsområde, förutom de områden som rör förhållanden 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Myndighetsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

7 § 
 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, vilka väljs av fullmäktige 
för fyra år från 1 januari 2015. 

 
Fullmäktige väljer, bland nämndens ledamöter, en ordförande och en vice ordförande 
för fyra år från 1 januari 2015. 

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

8 § 
 

Det åligger nämndens ordförande att: 
 

1. Planera nämndens 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 nämndens strategiska och långsiktiga arbete i samråd med 
förvaltningen. 

3. Företräda nämnden vid myndigheters besök och revisioner av nämndens 
verksamhet. 

4. Följa frågor av betydelse för kommunens utveckling inom nämndens ansvarsområde 
och ta initiativ i dessa frågor. 

5. Representera och företräda nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, kurser, 
konferenser och liknande sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt 
fall. 

6. Främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och 
styrelsen. 

7. Att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 
Ersättare för ordföranden 

9 § 
 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden 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 nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Inkallande av ersättare 

10 § 
 

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 en personlig ersättare ej kan tjänstgöra ska nämndsekrete‐ 
raren kontaktas som kallar in nästa person i tur att tjänstgöra. 

 

Ersättarnas tjänstgöring 

11 § 
 

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. 
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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. 

12 § 
 

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 styrke‐ 
balansen mellan partierna. 

 

Sammanträdena 

13 § 
 

Sammanträden hålls enligt i förväg fastställd årsplan. Extra sammanträde ska hållas om 
ordföranden eller minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det. 

 

Kallelse 

14 § 
 

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 fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

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

 
Undantagsvis får kallelse ske på annat sätt. 

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

 

Reservation 

15 § 
 

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

 

Justering av protokoll 

16 § 
 

Justeringen av protokollet ska ske samtidigt av ordförande och en justerare på dag och tid 
som nämnden beslutar vid varje sammanträde. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
Delgivning 

16 § 
 

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

 

Undertecknande av handlingar 

17 § 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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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 
ansvaret 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 
kommunens 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 
innehar aktier i. 
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8. Årligen, i nära anslutning till att bolagens bolagsstämma beslutat anta bolagets 
årsredovisning och denna delgivits kommunen, i beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits 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 
hänför 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 
rörande 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 försörjningsstöd till vuxna. 

2. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen. 

3. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagstiftningen. 

4. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter och ansvarar för det allmänna 
skol‐ väsendet enligt skollagstiftningen såvitt avser skolformerna kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 
invandrare. Styrelsen ansvarar vidare för yrkeshögskolan samt 
uppdragsutbildningar. 

5. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som byggnadsnämnd inom enligt 
planväsendet. 

6. Kommunstyrelsen är trafiknämnd, arbetslöshetsnämnd och lotterinämnd. 

7. Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. 

8. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd utom i ärenden avseende 
myndighets‐ utövning. 

9. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 

10. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), 
för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom 
styrelsens verksamhetsområde. 
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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 som fastighetsägare vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och bygglovprövning byggnadsväsende. 

5. Utse ombud som vid fastighets‐ och tomtindelning företräder kommunen såsom 
markägare. 

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 
intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars 
infriande kommunen åtagit sig ansvar varvid styrelsen snarast ska anmäla sådant 
förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt framlägga erforderligt förslag till 
slutlig täckning 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 
budgeterade 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. 

18



6 (11) 
 

 

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 kommun‐ 
fullmäktige. 

 
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 nämnd‐ 
förvaltning. 

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 nämnd‐ 
sekreteraren 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 styrke‐ 
balansen 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 arbets‐ 
utskott 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 
föredragningslistor till nämndernas sammanträden. 

 

Reservation 
 

20 § 
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen 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. 
Paragrafen 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 under‐ 
tecknas 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 
uppdrag 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 
ordningen. 

 
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 ärende‐ 
beredning överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-18 1 av 2 

 

 

KS § 250  Dnr KS 001024/2017 - 200 

Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar  

 
Beskrivning av ärendet En motion har inkommit från Liberalerna som tar upp 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 
branchorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. Förvaltningen 
föreslås dels få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet och dels undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och uppvärmningskostnaderna 
för varmvatten.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus daterad  

2018-12-11 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag  1. Ett nytt bidrag inför från 1 januari 2019 – Anläggningsstöd.  
 Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 

vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år.  
2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till 

föreningar.  

3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 

4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag.  

      
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet.       
 
Yrkande Bo Wendt (BP): Bifall till förvaltningens förslag.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 - Anläggningsstöd. 
Anläggningsstödet täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för 
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vatten enligt gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning. Bidraget söks i 
samband med driftsbidraget och skickas in senast den 15 februari varje år.  

2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för stöd till 
föreningar.  

3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och 
vattenbesparande åtgärder. 

4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen 
anläggning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt 
bidrag.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2018-12-11 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS 001024/2017-200 

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

 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 

 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Ett nytt bidrag införs från 1 januari 2019 – Anläggningsstöd. Anläggningsstödet täcker 
hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för vatten enligt gällande VA-taxa, mot-
svarande 20 mm ledning. Bidraget söks i samband med driftsbidraget och skickas in 
senast den 15 februari varje år.  

2. 30 tkr avsätts för ändamålet och tas inom befintlig budget för Stöd till föreningar.  
3. Föreningarna uppmanas att söka investeringsbidrag till energi- och vattenbesparande 

åtgärder. 
4. Bidrag kan endast sökas av barn- och ungdomsföreningar med egen anlägg-

ning/arrenderar anläggning av kommunen och som får kommunalt bidrag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit från Liberalerna som tar upp förändringar i VA-kostnader för före-
ningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA-taxans 
struktur har ändrats för att följa branchorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. 
Förvaltningen föreslås dels få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis 
kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
och dels undersöka om snålspolande munstycken kan ingå i stödet för att få ned vattenför-
brukningen och uppvärmningskostnaderna för varmvatten.  
 

Aktuellt 
Förändringen av VA-taxan till Svenskt Vattens rekommenderade struktur i Båstads kommun 
(från 2016-01-01, samma struktur som i övriga NSVA-kommuner) och införande av vattenmä-
tare har påverkat föreningarna genom höjda kostnader.  
 
Nästan alla föreningar har fått installerat vattenmätare som släpper igenom 2,5 kubikmeter 
vatten/timme (20 mm ledning), men två av föreningarna har fått vattenmätare som är för 
stora för verksamheten och som således ökar kostnaderna rejält. Detta är påtalat till förening-
arna. Grundavgiften för 20 mm ledning är 2213 kr/år (2018). 
 
Den rörliga förbrukningsavgiften varierar kraftigt mellan föreningarna, dels beroende på hur 
mycket verksamhet de har, dels på att även andra icke bidragsberättigade verksamheter är 
inkopplade på vattenmätarna och dels på att enstaka föreningar inte har fått vattenmätare 
installerad utan bara betalar en grund- och nyttoavgift.  
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Ekonomi 
Finansiering av Anläggningssstöd sker genom omfördelning av medel inom ansvar 4001, konto 
3002 Stöd till föreningar. 
 
Om föreningarna ska ersättas fullt ut för förbrukningsavgiften krävs att Teknik och service får 
en utökad budget med 300 tkr. Detta alternativ förordas inte, föreningarna uppmanas istället 
att söka ytterligare stöd i samband med energi- och vattenbesparande åtgärder. 
 
 
Teknik och service 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Namn, verksamhetsområde 
 
 
Titel 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
      
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
      
Samråd har skett med: 
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KF § 42  Dnr KS 001024/2017 - 200 

Svar på 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 

VAkostnader 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. 

 
Yttrande Under ärendet yttrar sig Thomas Andersson (L).  
 
Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 
 
Yrkanden Thomas Andersson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 
 

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. 

3.  Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken kan 
ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och 
uppvärmningskostnaderna för varmvatten.  
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KS § 251  Dnr KS 001081/2018 - 380 

Uppdatering av regler för stöd till föreningar  

 
Beskrivning av ärendet En uppdatering av bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

gällande investeringsbidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta 
och reglerade för att underlätta fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur 
man ska söka behöver bli bättre bland sökande föreningar. Båstads kommun 
stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs 
av kommunfullmäktige 2016-04-13 § 81.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus daterad  

2018-12-12 med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Bilagt förslag till uppdatering av bidragsbestämmelser för barn- och 

ungdomsföreningar antas och börja gälla från den 1 januari 2019.       
 
Föredragande Fastighets- och fritidschef Hans Paganus föredrar ärendet och justerar 

muntligen att bidragsbestämmelserna för barn och ungdomsföreningar antas 
att gälla från 1 februari 2019.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
 Bilagt förslag till uppdatering av bidragsbestämmelser för barn- och 

ungdomsföreningar antas och börjar gälla från den 1 februari 2019. 
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Datum: 2018-12-12 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Hans Paganus  

Dnr: KS001081/2018-380 

 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

 
 
Uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bilagt förslag till uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar     
     antas och börjar gälla från den 1 januari 2019. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar gällande investe-
ringsbidrag krävs. Bestämmelserna behöver bli mer konkreta och reglerade för att underlätta 
fördelning av bidraget. Även förståelsen av hur man ska söka behöver bli bättre bland sökande 
föreningar. 
 

Bakgrund 
Båstads kommun stöder det lokala föreningslivet främst genom att bevilja olika ekonomiska 
bidrag. Gällande Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar antogs av kommun-
fullmäktige 2016-04-13 § 81.  
 
Aktuellt 
Alla bidrag – startbidrag, verksamhetsbidrag, driftsbidrag, lokalbidrag och ledarutbildningsbi-
drag – är idag reglerade och är därmed okomplicerade att administrera. Investeringsbidraget 
är inte så reglerat utan lämnar en del att önska.  
Följande reglering föreslås: 
-För ansökningar upp till och med 50 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag 
-För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max 50 % av sökt bidrag* 
-För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag* 
* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken bi-
dragsgivare och hur mycket man söker. 
Beskrivning om varför föreningen söker bidrag och hur sökt investeringsbidrag gynnar barn- 
och ungdomsverksamheten ska bifogas ansökan. 
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle  
Inga 
 

Verksamhet 
Enklare och lättare att fördela sökta investeringsbidrag. 
 

Ekonomi 
Enklare att hålla sig inom kommunens budget för investeringsbidrag. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen 
 

Miljökonsekvensanalys 
Ingen 
 
 
Teknik och service 
 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
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269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

 

Bilaga 1 
1 (1) 

 
Datum  
2018-11-15  
Handläggare  

Hans Paganus  
Vårt dnr  
KS001081/2018-380 

 
 
 
 

Uppdatering av Bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsföreningar 
 
Idag står följande i bidragsbestämmelserna: 
 
”Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl, offerter och ev. ritningar. 
 
…och förening/organisation kan få högst 75 % av sökt/faktisk kostnad. 
 
Om sökt investeringsbidrag är större än 50 000 kr, ska föreningen även söka bidrag hos 
extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken bidragsgivare och hur mycket man söker. 
Om bidrag beviljas av annan extern bidragsgivare, får föreningen högst 75 % av mellan-
skillnaden.” 
 
Ovanstående föreslås strykas och följande skrivning antas: 
 
-För ansökningar upp till och med 50 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag. 
-För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max 50 % av sökt bidrag* 
-För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag* 
 
* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken 
bidragsgivare och hur mycket man söker. 
 
Ansökan ska innehålla utförlig kostnadskalkyl, offerter, ev. ritningar samt en beskrivning 
om varför föreningen söker bidrag och hur sökt investeringsbidrag gynnar barn- och ung-
domsverksamheten. 
 
 
 
Hans Paganus, Fastighets- och fritidschef 
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KS § 254  Dnr KS 001073/2018 - 200 

Uppdatering av Regler för tomtförsäljning  

 
Beskrivning av ärendet För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband 

med försäljningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för 
försäljning av kommunala villatomter. Förtydligandet avser regler kring 
reservationen av villatomten och hur reservationen kan förlängas och 
begränsning med en ansökan per familj. I samband med villatomtförsäljningar 
har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning tagits fram. 

 Revidering av regler för tomtförsäljning föreslås enligt följande tillägg: 
 - Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan 

förlängas maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
 - Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-eller 

särboende. 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson daterad  

2018-11-13, med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag       Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 

-  Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen 
kan förlängas maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. 

-  Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar 
och sam-/särboende. 

 
Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.   
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta:  

 

Regler för tomtförsäljning revideras med följande tillägg: 
 
- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen 
kan förlängas maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl 
föreligger. 
 
- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och  
sam-/särboende. 
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Datum: 2018-11-13 Till: Kommunfullmäktige  

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: KS001073/2018-200 

 
 
Revidering av Regler för tomtförsäljning. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidering av ”Regler för tomtförsälj-
ning” med följande tillägg: 
- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas maxi- 
  malt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 
- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med villatomtförsäljningar har förslag till revidering av regler för tomtförsäljning 
tagits fram. 
Revidering av regler för tomtförsäljning föreslås enligt följande tillägg: 

- Kommunal tomt reserveras för sökanden i två månader. Reservationen kan förlängas 
maximalt 2 månader under förutsättning att särskilda skäl föreligger. 

- Endast en ansökan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-eller särboende. 
 
 

Bakgrund 
Kommunala villatomter säljs och fördelas via kommunens tomtkö. Regler för tomtförsäljning-
en är beslutade av kommunfullmäktige. Reglerna har behov av revidering för att förtydliga 
kommunens villkor för försäljning av kommunala villatomter. 
 
Aktuellt 
För tillfället säljs det många villatomter på Heden-området i Båstad. I samband med försälj-
ningarna har det framkommit behov av att förtydliga reglerna för försäljning av kommunala 
villatomter. 
Förtydligandet avser regler kring reservationen av villatomten och hur reservationen kan för-
längas och begränsning med en ansökan per familj. 
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Verksamhet 
Revideringen innebär att reglerna för tomtförsäljning får tydligare villkor som underlättar 
handläggningen. 
 

Ekonomi 
Inga. 
 

Teknik och service 
 
Jan Bernhardsson 
Teknisk chef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Förslag till reviderade Regler för tomtförsäljning 
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KS § 253  Dnr KS 001104/2018 - 200 

Del av Hemmeslöv 5:9 - Etablering norr om cirkulationsplatsen  

 
Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för 

verksamhetslokaler från byggföretaget MIMS Invest AB. Företaget har 
specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för kommersiella ändamål och 
har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i Båstads 
kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. Köp redo AB vill uppföra en 
byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med hyresgästen 
COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre 
kustvägen och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. 

 Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och 
företaget arbetat fram en lämplig disposition för tomten och ett förslag till 
optionsavtal har tagits fram. Syftet med optionsavtalet är att ge företaget tid att 
förprojektera och ta fram bygglovshandlingar med målsättning att företaget vid 
optionstidens slut ska förvärva optionsområdet.  

 
 Optionsavtalet innehåller specifika villkor som överförs till följande 

överlåtelseavtal. Ett sådant villkor avser prissättning och ett annat kommunens 
rätt att erhålla säkerhet för projektet. För att företaget ska kunna förvärva 
optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för området vinner laga 
kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med stöd i befintlig 
detaljplan.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist daterad  

2018-11-29 med tillhörande bilagor.  
 
Förvaltningens förslag Godkänna upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9.      
 
Föredragande Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 

Godkänna upprättat optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
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Datum: : 2018-11-29. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001104/2018 – 200 
 
 

Etablering norr om cirkulationsplatsen, del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat optionsavtal för del av 
fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit en förfrågan om marktilldelning för verksamhetslokaler från byggfö-
retaget MIMS Invest AB. Företaget har specialiserat sig på att bygga och förvalta lokaler för 
kommersiella ändamål och har sitt största fastighetbestånd i Malmöregionen. För projektet i 
Båstads kommun har ett nytt bolag bildats, Köp redo AB. 
Köp redo AB vill uppföra en byggnad om ca 8 000 kvm, uppdelat på två plan, i samarbete med 
hyresgästen COOP. Den tomt som förestaget önskar förvärva är belägen mellan Inre kustvägen 
och järnvägen, strax nordöst om cirkulationsplatsen. 
Teknik och service har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och företaget arbetat fram 
en lämplig disposition för tomten och ett förslag till optionsavtal har tagits fram. Syftet med 
optionsavtalet är att ge företaget tid att förprojektera och ta fram bygglovshandlingar med 
målsättning att företaget vid optionstidens slut ska förvärva optionsområdet.  
 
Optionsavtalet innehåller specifika villkor som överförs till följande överlåtelseavtal. Ett sådant 
villkor avser prissättning och ett annat kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet. 
För att företaget ska kunna förvärva optionsområdet krävs också att pågående detaljplan för 
området vinner laga kraft. Företaget kan dock på egen risk söka bygglov med stöd i befintlig 
detaljplan.   
 
Bakgrund 

Företaget Köp redo AB tog tillsammans med COOP och OK/Q8 kontakt med kommunens re-
presentanter för att undersöka möjligheten till en etablering i kommunen. Då verksamheten 
anses kunna komplettera befintlig i området och överensstämmer med det ändamål som anges 
i detaljplanen, har frågan beretts mer ingående.  Företaget har presenterat sitt koncept, exte-
riört skissmaterial och en tidplan samt hur verksamheten kan samverka med kommande  
grannetablering. 
 
Aktuellt 
Aktuellt för området är en ny detaljplan som tillkomit främst för att hantera dagvattenfördröj-
ning och ledingsstråk över tomten i syfte att uppnå en goda etableringsförutsättningar. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
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Förvaltningen anser etableringen vara just av den sort som är önskvärd i det specifika läget. 
Det är en väl tilltagen byggrätt som kommer till sin rätt i samarbete med en resursstark intres-
sent som liksom kommunen värnar en tilltalande exteriör och hållbara lösningar. Etableringen 
kommer att tillföra ett fyrtiotal nya arbetstillfällen till kommunen och konceptet förväntas 
komplettera befintlig dagligvaruhandel i Båstad.  
 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal.  
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

 Köp redo AB  
 Coop Butiker & Stormarknader AB 
 enheten för samhällsbyggnad 
 NSVA 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Orienteringsbild 
2. Förslag till optionsavtal 

 
Samråd har skett med: 
Enheten för samhällsbyggnad 
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 Tjänsteskrivelse  
 

181205\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
Datum: : 2018-12-05. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 001136/2018 – 300 
 
 

Tilldelning av option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt inom om-
rådet Heden, etapp III 
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsen att; 

1. tilldela GBJ Bostadsutveckling AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads 
kommun för exploatering av Heden, etapp III, område 1 & 3 i enlighet med inlämnat 
tävlingsbidrag.   

2. tilldela Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum option att teckna markanvis-
ningsavtal med Båstads kommun för exploatering av Heden, etapp III, område 2 i enlig-
het med inlämnat tävlingsbidrag.   

3. tilldela Eksjöhus option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun för ex-
ploatering av Heden, etapp III, område 3 i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag.   

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har genomfört markanvisningstävling för det kommunala exploateringsorå-
det Heden, etapp III. Tävlingsområdet innehåller fyra delområden. 

  
Tävlingen genererade 13 tävlingsbidrag som samtliga inlämnades i rätt tid. 11 bidrag klarade 
de kvalificeringskrav som kommunen ställt i inbjudan och de två som inte kvalificerat sig med-
delades om detta omgående. Varje delområde har genererat minst tre och som mest sex täv-
lingsbidrag. 
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Samtliga kvalificerade bidrag har utvärderats efter samma förutsättningar och efter given po-
ängskala, 1-5, där 1 motsvarar godtagbart och 5 exceptionellt. Utvärdering har genomförts av 
representanter från byggnadskontoret, samhällsbyggnadskontoret och teknik och service då 
de aspekter som bedömts spänner över flera kompetensområden.  
 
För område 1, innehållande byggrätter med upplåtelseform hyresrätt, erhöll kommunen tre 
tävlingsbidrag. Högst poäng genererade förslaget från GBJ Bostadsutveckling AB, ett förslag 
som utmärker sig framförallt ur ett livscykelperspektiv och uppvisar genomtänkt lägenhets-
fördelning, trygga och tillgängliga gemensamhetsytor och en högsta hyressättning om 1 600 
kronor/ färdigställd BTA.   
 
För område 2, innehållande byggrätter med upplåtelseform bostadsrätt, erhöll kommunen sex 
förslag. Högst poäng genererade förslaget från Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum, 
ett förslag som utmärker sig framförallt ur ett arkitektioniskt perspektiv och uppvisar genom-
tänkt energiförsörjning, varierad lägenhetsfördelning och trygg utomhusmiljö.   
 
För område 3, innehållande byggrätter med upplåtelseform hyresrätt, erhöll kommunen tre 
tävlingsbidrag. Högst poäng genererade förslaget från Eksjöhus, ett förslag som utmärker sig 
framförallt ur ett livscykelperspektiv och uppvisar genomtänkt energiförsörjning. Eksjöhus 
avser nyttja det statliga investeringsstödet vilket låser dem vid angiven hyresnivå i 15 år. Hy-
resnivån anges bli 1 350 kronor/ färdigställd BTA. 
 
För område 4, innehållande byggrätter med upplåtelseform bostadsrätt, erhöll kommunen sex 
bidrag. Högst poäng (33) genererade förslaget från Swebostad AB men på grund av avvikelser 
från styrande krav på tomtyta föll förslaget bort.  
Näst högst poäng (30) genererade förslaget från GBJ Bostadsutveckling AB, ett förslag som 
utmärker sig framförallt ur ett livscykelperspektiv och uppvisar genomtänkt lägenhetsfördel-
ning samt trygga och tillgängliga gemensamhetsytor.    
 
Genomförd utvärdering har resulterat i fyra högt poängsatta tävlingsbidrag som förvaltningen 
föreslår ska tilldelas option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun. Förslagen 
tillhör GBJ Bostadsutveckling AB, Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum samt Eksjöhus. 
Förslagen genererar tillsammans 188 bostäder som kommer att uppföras under åren 2020-
2022. Värdet av den samlade byggrätten uppgår till 26 762 000 kronor.  
 
 

Bakgrund 
Den 7 juli 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till inbjudan 
till markanvisningstävling för området Heden, etapp III och uppdrog förvaltningen att genom-
föra markanvisningstävling. (dnr. KS 001417/2017-135) 
Samtliga handlingar tillhörande markanvisningstävlingen publicerades på kommunens hem-
sida och information mailades samtliga kontakter i kommunens intressentlista. Sista inläm-
ningsdag för tävlingsbidrag bestämdes till den 31 oktober 2019.  
Tävlingsförfarandet som metod återspeglar kommunens ambition att attrahera exploatörer 
som vill bygga hållbart och med en hög kvalité. Inbjudan till markanvisning för Heden etapp III 
har medvetet utformats att inte innehålla någon angiven viktning mellan de olika krav och kri-
teriespecifikationerna för att lämna större utrymme för exploatörerna att visa sin ambitions-
nivå.  
Förvaltningen anser att markanvisningstävlingen har levererat ett flertal tävlingsbidrag med 
genomgående hög ambition och genomtänkta förslag på utveckling av området Det står också 
klart att det ur bedömningshänseende verkligen är viktigt att exploatören tar tillvara möjlig-
heten att tydligt redogöra för hur det inlämnade förslaget till exploatering möter kommunens 
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kommunicerade krav och önskemål. Konkurrensen är hård och endast det som redogörs för i 
tävlingsbidraget kan värderas.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förslag till beslut inleds avtalstecknande med angivna parter i syfte att 
genomföra vad som anges i tävlingsbidragen. Förslagen omfattar tillsammans 188 bostäder 
med olika upplåtelseform, 83 hyresrätter och 82 bostadsrätter. Samtliga bostäder förväntas 
vara uppförda 2022. 
 

Verksamhet 
För att de parter som kommunen genom detta beslut knyter till sig ska kunna påbörja sin pro-
jektering och byggnation måste detaljplanen genomföras. Projektering av allmän plats har på-
börjats och anpassas till parternas förslag. Utbyggnad förväntas starta kvartal 1 2019.  
  

Ekonomi 
Detta beslut resulterar inte i några ekonomiska konsekvenser för kommunen, annat än 
kostnader för utbyggnad av allmän plats som upptagits i budget för 2019.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. GBJ Bostadsutveckling AB 
2. Karin Petterssons Arkitektbyrå och Victurum  
3. Eksjöhus 
4. Enheten för samhällsbyggnad 
5. NSVA 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Tävlingsbidrag från GBJ Bostadsutveckling AB, Karin Petterssons Arkitektbyrå och 
Victurum samt Eksjöhus (digitalt) 

2. Områdesmosaik utvisande förslagen tillsammans 
 
Samråd har skett mellan: 
Enheten för samhällsbyggnad och teknik och service 
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Båstad kommun 
Att Olof Sellden 
Samhällsbyggnad 
Box41 
269 80 Båstad 

Utveckling av bostäder i området Heden, Båstad 

Cil~.I 
2018-09-28 

Vi anmäler oss härmed som intressent för utveckling av bostäder i området Heden i Båstad. 
I bifogade presentation redovisar vi våra ideer för att skapa en hållbar livsstil. Vi arbetar med 
hållbarhet inom 3 område, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi har i flera genomförda projekt 
tillfört mervärde för de boende både när det gäller social samvaro i boendet genom byggande av 
gemensamhetslokaler, orangerie, pooler m m, men även när det gäller ekonomisk och inte minst 
ekologisk hållbarhet. I våra boenden ska den vanliga människan kunna bo, man ska kunna få en 
krona över när allt är betalt, när det gäller den ekologiska hållbarheten har vi i detta projekt spänt 
bågen ytterligare genom att spana in i framtidens teknik, som redan är här. Vi tycker det ska bli 
jättespännande att vidareutveckla och förverkliga detta projekt tillsammans med er och är helt 
säkra på att det kommer att skapa nyfikenhet och väcka uppseende i regionen. 

Vi har lämnat förslag på 2 område, ett med upplåtelseform hyresrätter (område 1) och ett med 
bostadsrätter (område 4). Vi erbjuder oss att utveckla båda, men kan även tänka oss att enbart 
utveckla bostadsrätter. Vi kommer att förvalta hyresrätter i vårt eget förvaltningsbolag för 
hyresrätter GBJ/SD Bygg och Förvaltning AB, kontaktperson tills vidare är undertecknad. Detta 
kommer i ett senare skede övergå till annan personal, vi återkommer med detta längre fram. 

Frågor avseende detta anbud besvaras av undertecknad på mobil 0709-56 06 15 eller mail 
per.sandberg@gbjbygg.se 

Förteckning över inlämnade handlingar: 
1. Detta brev innehållande sammanfattning av vårt erbjudande samt kontaktuppgifter 
2. Registreringsbevis (bilaga 1) 
3. Projektförslag PM (bilaga 2) 
4. Situationsplan (bilaga 3) 
5. Sektion bebyggelse lokalgata (bilaga 4) 
6. Plan- och fasadritningar, sektion av byggnad (bilaga 5) 
7. SketchUp (bilaga 6) 
8. Tidplan (bilaga 7) 

ADRESS 

GBJ Bostadsutveckling AB 
Hedvig Möllers gata 12 
223 55 LUND 

TEL 0709-560615 

WEB www.gbjbygg.se 

ORG.NR. 

55697 4-6729 
BANK-GIRO 

872-8081 

• 
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Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771 ~670 670 
\Vww.bolagsv-erket.se 

Org.nununer: 556974-6729 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

556974-6729 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2014-06-16 2014-07-10 
Dokumentet nedladdat Dokumentet visar senaste registreringen 

2018-09-26 2017-06-12 

Firma: GBJ Bostadsutveckling AB 

Adress: 
Thelestads Herrgård 
352 55 VÄXJÖ 

Säte: Kronobergs län, Växjö konunun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2014-06-16 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

200.000 SEK 
50.000 SEK 

200.000 SEK 

Antal aktier: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

500 
500 

2.000 

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
660411-3370 Sahlen, Johan Vilhelm, Bergsgatan 16, 371 41 KARLSKRONA 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 
631226-6650 Dahlström, Staffan Gunnar, Södergatan 9, 352 35 VÄXJÖ 

STYRELSELEDAMÖTER 
660923-2712 Dahlström, Fredrik Peter, Cederflychtsvägen 3, 443 31 LERUM 

REVISOR (ER) 
540319-0233 Svensson, Ulf Åke Pether, FB Revision, Kronobergsgatan 2, 

352 33 VÄXJÖ 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas var för sig av 

ledamöterna 

1 (2) 

58



Bo lagsverket REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
W\VW.bolagsverket.se Organisations nummer 

556974-6729 
Objektets registrertngsdatum 

2014-06-16 
Dokumentet nedladdat 

2018-09-26 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst l och högst 9 ledamöter 
med högst 5 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 2014-06-18 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Hembuds förbehåll 

VERKSAMHET 
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast 
och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse ska ske genom brev med posten 

FIRMAHISTORIK 
2014-06-16 Startplattan 163307 Aktiebolag 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Nuvarande firmas registrertngsdatum 

2014-07-10 
Dokumentet visar senaste registreringen 

2017-06-12 
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Vi vill ge Båstad ett varmhjärtat bostadsområde där människor 
hälsar på varandra, umgås och hjälps åt. Det ska vara roligt och 
lätt att hitta på gemensamma aktiviteter och de grundläggan-
de värderingarna, att värna både människa och natur, ska man 

självklart dela om man ska trivas i detta område. 

Det ska vara lätt att leva ett rikt liv och ta vara på allt som om-
givningen ger, från havet ett stenkast bort till de böljande kul-
turlandskapen i närområdet. Att det sedan är enkelt att ta sig 
till och från via den närliggande tågstationen är bara ytterligare 
ett plus för området. Vi vill skapa ett ekologiskt hållbart boende 

som skapar eko långt utanför Båstad. 

HEDEN 
ETT UNIKT BOENDE SOM SKAPAR EKO
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När begreppet hållbart används inom byggandet 
går den första tanken till miljön, att bygga hållbart 
ur ett miljöperspektiv. När vi ska beskriva vad vi 
menar med ett hållbart byggande brukar vi dela in 
det i tre kategorier.
 

SOCIAL HÅLLBARHET

Att utforma ett område som är tryggt att bo i, ett område där 
de boende bryr sig om och tar hand om varandra, ett område 
där du bor länge för att du trivs så bra och inte behöver flytta 
eftersom det finns en variation i både storlekar på lägenheter 
och upplåtelseformer så att det passar oavsett livssituation. 
Då har man uppnått social hållbarhet.

HÅLLBAR 
LIVSTIL
HÅLLBART
BYGGANDE

EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi har på olika sätt effektiviserat byggprocessen, både genom arbets-
sätt, organisation och materialval som leder till att kostnaderna hålls på 
en rimlig nivå. Vi utvecklar och bygger för ”den vanliga människan”, det 
ska bli någon krona över varje månad och även när man säljer sin bostad, 
det är vår målsättning.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet har två sidor. Dels vid byggnationen, att använda 
material som är hållbara, att arbeta ekologiskt under byggprocessen, 
men även att utforma ett projekt så att de boende kan leva ekologiskt. 
Det kan vara alltifrån odlingsmöjligheter till hur man gör sig av med 
sitt avfall. 
Det gäller att hitta en balans mellan social, ekonomisk och ekologisk håll-
barhet. Att hitta smarta lösningar som inte belastar miljön, som kanske 
sparar någon krona och som skapar en gemenskap mellan boende, då 
har man lyckats med målsättningen att skapa en hållbar livsstil genom 
ett hållbart byggande. 
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SOCIAL
HÅLLBARHET
Genom trygghet i boendet, genom att skapa 
utrymme och tillfälle för gemenskap, genom att 
uppmuntra kreativiteten hos de boende skapar vi  
social hållbarhet.

TRYGGHET

Att skapa miljöer där det finns en blandning av olika åldrar och 
familjesituation är en bra grund att uppnå ett tryggt boende 
över tid. Oavsett om man är en småbarnsfamilj, ensamstå-
ende, ung eller gammal ska det finnas boendemöjligheter 
i området, man ska inte behöva flytta så långt om man blir 
sambo, skiljer sig eller barnen flyttar hemifrån. En viktig för-
utsättning för att lyckas med detta är att kunna erbjuda olika 
lägenhetstyper och upplåtelseformer. Vi utvecklar alltid våra 
projekt i riktning att skapa en så bred kundgrupp som möjligt, 
blandningen är en spännande utmaning. 

GEMENSKAP

Utöver variationen i lägenhetsstorlekar och upplåtelseform 
är det viktigt att hitta sätt där de boende kan träffas under 
trivsamma former för samvaro av olika slag. Vi tänker oss att 
vi i detta projekt kommer att ha ett antal samlingspunkter 
såsom gemensamhetslokal, orangerie eller växthus, gröna och 
trivsamma utemiljöer. Vi tror att det är viktigt med boende-
samverkan där intresset kan styra vad man vill engagera sig i, 
t ex trädgård, fixarverkstad, spa, bastu eller den gemensamma 
festlokalen.

KREATIVITET OCH LEKFULLHET

Vi kommer att utforma en del av de gemensamma utrymme-
na som bejakar kreativiteten, sinnligheten och lekfullheten. 
Det kommer att finnas en ”fixarverkstad” där de boende kan 
samlas och skapa tillsammans, det kommer att finnas en liten 
cykelverkstad för den som är praktisk och kan fixa sin cykel. 
Det kommer att finnas miljöer som främjar lek för både barn 
och vuxna. Ett exempel på detta är en lokal där man kan ha 
sitt barnkalas när platsen i lägenheten är för liten. Det kommer 
också att finnas miljöer för reflektion och rekreation. 

HÅLLBART BYGGANDE
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Att ständigt arbeta med effektiviseringar och för-
bättringar, ta med sig kunskap från projekt till pro-
jekt och kapa ledtider i planering och projektering 
skapar förutsättningar att hålla nere kostnaderna 
så mycket det bara går.

Vi försöker arbeta med samma konsulter, entreprenörer och 
leverantörer i projekt efter projekt, den kunskap som vi fått i 
ett projekt ska tas tillvara till nästa. Vi försöker ofta att arbeta 
med tillverkning i fabrik om det är möjligt, det skapar bra för-
utsättningar till sunda hus med rätt kvalitet, dessutom minskar 
man tiden på byggplatsen och sparar tid och pengar. Detta 
gör att husen totalt sett blir billigare att bygga, vilket är posi-
tivt för de boende. Att kunna köpa, eller hyra, en bostad i detta 
projekt ska vara möjligt för en stor målgrupp av människor, 
från ungdomar till äldre.
Vi kommer att kunna erbjuda bostadsrätter till ett rimligt pris 
som kommer att vara överkomligt för ”den vanliga människan”, 
vi kommer också erbjuda hyresrätter till den nivå som kommu-
nen har angett i tävlingsföreskrifterna, dvs 1 600:-/m2.  

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

HÅLLBART BYGGANDE
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EKOLOGISK HÅLLBARHET I BOENDET

Vi har alltid en grön ambition vid skapande och genomför-
ande av våra projekt, men man måste även tänka sig in i 
de boendes situation, hur ska vårt fina hus utnyttjas på ett 
optimalt hållbart sätt. Vi tror att projektets läge, med närheten 
till stationen, har alla förutsättningar att dra till sig människor 
som vill skapa en hållbar livsstil. Det ska vara lätt att förvara 
sin cykel, reparera och pumpa den och kanske t o m att ha en 
gemensam elcykelpool för att undvika bilen så mycket det går.  
Att utrusta området med en lådcykelpool som man t ex kan 
använda när man ska göra sina matinköp för att spara miljön i 
så stor utsträckning som möjligt. 
 
 
EKOSYSTEM OCH ENERGIFÖRSÖRJNING 

Vi kommer i projekteringen av husen tillse att vi optimerar 
energiförsörjningen i området. Detta innefattar såväl energi-
källor som att identifiera besparingsmöjligheter för de boende. 
Möjligheten till berg- eller jordvärme kommer att utredas, 
vi kommer att montera solceller på en del av taken och vi 
kommer givetvis att skapa en möjlighet till laddstolpar i den 
omfattning det finns behov av. 

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET 

Vi kommer att skapa system med syfte att medvetandegöra de boende 
om sin egen förbrukning, man kan via en läsplatta i lägenheten se sin 
förbrukning av el, varmvatten och restavfall. Man kan sätta sina egna 
mål och jämföra med husets snittförbrukning.
Det ska vara enkelt att använda sin cykel, vi kommer att lägga stor vikt 
vid projektering av cykelförvaring och cykelparkering. Det ska också vara 
enkelt att boka lådcykel från lådcykelpoolen, det kan göras via en skärm i 
lägenheten, eventuellt också via en app i telefonen. 
 
 
SKAPA INTRESSE FÖR EKOSYSTEM MED 
FRAMTIDENS TEKNIK

Vi kommer att ha ett ”intelligent” miljöhus, där avfallet sorteras utifrån, 
med en tag öppnas jalusierna framför kärlen, restavfallet vägs och man 
kan följa statistiken via läsplattan i lägenheten.  Det kommer att finnas 
en hemma/borta knapp vid ytterdörren som styr eluttag och ventilation 
med ett enkelt knapptryck. 

DEN GRÖNA UTEMILJÖN BRA FÖR ALLA SINNE

Utemiljön kommer att få en grön utformning. De parkeringsplatser som 
kommer att finnas kommer att utformas gröna. Vi vill skapa gårdar som 
ger en skyddande miljö för de boende, där man kan inrymma såväl gröna 
oaser som lek och rekreation. Vi kommer att inrätta gemensamma od-
lingslotter och på balkongerna kommer det att finnas odlingslådor. 

Att bygga ekologiskt hållbart handlar om såväl husens gröna kvaliteter som den livsstil husen och utemiljöerna 
möjliggör. Som projektör och byggare tar vi ett grönt helhetsgrepp från första stund. Detta handlar om allt från 
att bygga energisnåla hus med genomtänkta materialval och ekosystemtjänster till att göra en grön livsstil 
enklare.  

HÅLLBART BYGGANDE
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CYKELN PRIORITERAD
 
Cykeln har hög prioritering och är väldigt enkel att ta direkt 
utanför trapphuset. Möjlighet finns för laddning av elcyklar. 
Från lägenheterna ser man väl synliga och låsbara cykelställ 
på gården med väderskydd. 

VÅR IDÉ 
Vi har valt att utveckla Område 1 och 4. Bägge dessa områden får en sammanhållen gestaltning med hus 
i park, där parkeringarna delas upp i hanterbara trädinramade kvarter vid infarterna, vilket ger en säker och 
ombonad grön gårdsmiljö. Bilarna kan ses ifrån respektive lägenhet vilket ger en trygghet.

VARIATION I FORM OCH HÖJD
 
Vi föreslår en blandning av hustyper och volymer med olika 
fasadmaterial. Från två våningar upp till fyra våningar. 
Samtliga lägenheter är genomgående vilket skapar fina ljusför-
hållanden då man alltid möter ljus, samt ger även två ute-
platser/ balkonger per lägenhet i olika väderstreck. 
Husen skall ge en känsla av modernt boende med naturens 
rena material. De större husen har en genomgående portgång 
vilket ger spännande passager och gångar som förbinder 
kvarteren och ger smitvägar ut i naturen. 
 
/ Mats Dahlström Arkitekt SAR/MSA

M

F

PERGOLA

LEK

ODLING

PERGOLA

ORANGERI
25C

GL

30C40C
40C

20C

48P

C

C

F

22P

15 LGH
4 VÅN

15 LGH
4 VÅN

15 LGH
4 VÅN

12 LGH
3 VÅN

12 LGH
3 VÅN

M
F
C
GL

MILJÖ
FÖRRÅD
CARPORT MED SEDUMTAK
GEMENSAMHETSLOKAL 
OCH CYKELVERKSTAD

GL

ORANGERI

ODLING

M

15 LGH
4 VÅN

PERGOLA

LEK

11 LGH
3 VÅN44C

11 LGH
3 VÅN

38P

16P
F

F

16C

16C

8 LGH
2 VÅN

8 LGH
2 VÅN

OMRÅDE 1 - HYRESRÄTTER 

8 st 1 RK
8 st 2 RK
17 st 3 RK
20 st 4 RK

Totalt 53 st lägenheter. 
Med 54 st p-platser 
och 116 st cykelplatser 
under tak.

OMRÅDE 4 - BOSTADSRÄTTER

12 st 1 RK
12 st 2 RK
21 st 3 RK
24 st 4 RK

Totalt 69 st lägenheter. 
Med 70 st p-platser varav 
hälften under tak och 145 
st cykelplatser under tak.

UPPSKATTAD BTA

Område 1: 4.200 m2.
Område 4: 5.350 m2.
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FASADER I TRÄ OCH TEGEL
 
De lägre husen får träpanel och plåttak i ljusa 
färger med glasade räcken, medan de större husen 
får stora inslag av tegel som bryts av med skivma-
terial i svart och varmgrått. Även här plåttak och 
glasade räcken.
Gårdar planeras med största möjliga generösa 
sammanhängande grönytor för att inbjuda till 
uteaktiviteter som lek och spontanidrott. I lämpliga 
lägen finns det odlingslotter med anslutande sitt-
platser med pergola. Trapphusen är ljusa och rym-
liga för att man skall välja trappa istället för hiss till 
vardags. En genomtänkt och säker belysning skall 
utföras där man planerar bort mörka dolda hörn. 

2 VÅNINGAR 
8 LGH

MÅNGFALD, TRYGGHET 
OCH GEMENSKAP 
 
Kvarteren har det antal lägenheter som gör att 
alla blir sedda, och man kan stötta varandra. 
Alla lägenheter, uteplatser och gemensam-
hetsutrymmen har givetvis full tillgänglighet för 
rörelsehindrade och synskadade.

På bägge dessa områden finns det gemensam-
hetslokaler för t ex barnkalas och cykelmek. 
Även växthus/ orangeri för vinterförvaring av 
växter och odling där man också kan sitta ner 
en stund.

Genom att göra yteffektiva planlösningar 
använder vi mindre resurser per boende. Lä-
genheterna kan användas av alla generationer 
i olika skeden i livet och kan anpassas när livs-
situationen förändras. Lägenhetsfördelningen 
och upplåtelseformerna ger alla möjligheter till 
detta.

DET GRÖNA BOENDET 
 
Kvarteret har en rejäl källsortering. De ny-
inflyttade får ett startpaket som underlättar en 
grön vardag. Vi erbjuder miljöutbildning med 
föreläsningar och studiebesök.
Innergården har gräsytor kompletterat med 
bärbuskar och sedum som fördröjer dagvattnet 
som tas om hand på den egna fastigheten.  
Snö placeras där smältvattnet renas under 
kontrollerade former.

4 VÅNINGAR 
15 LGH

SEKTION TAGEN GENOM NATUROMRÅDET 
SOM SKILJER OMRÅDE 1 OCH 4
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VÄXJÖ

TRUMMENS 
STRAND
Vid Trummens strand reser vi totalt sex fan-
tastiska hus med utsikt mot sjön och Teleborgs 
slott.

Områdena runt sjön Trummen i Växjö ska bli hjärtat i ”Europas 
grönaste stad”. Här finns redan Linnéuniversitetets campus, ett 
väldefinierat och innehållsrikt område med bostäder, 
universitetets verksamheter, science park och service. Växjö 
kommun ser stora möjligheter att utveckla en profil som ett så 
kallat innovativt distrikt, som också innehåller bostäder med högt 
miljövärde. 

VÄXJÖ

Ett av Europas största projekt med massiv trästomme

85 hyresrätter och 65 bostadsrätter

Förskola och verksamheter i bottenplan

REFERENSPROJEKT
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KUNGSÄNGEN
JÖNKÖPING

Närheten till både naturen och centrum gör 
Kungsängen till en stadsdel för alla att längta 
hem till.
I Jönköpings helt nya stadsdel Kungsängen bygger vi 52 bostads-
rätter. Husen får en modern arkitektur i område nära service, 
handel och nybyggd förskola. En elcykel ingår till varje lägenhet. 
Dessutom har föreningens medlemmar tillgång till en gemensam-
hetslokal som också innehåller ett övernattningsrum med WC 
och pentry för gäster.

KV TÅGET
VÄXJÖ

De tre huskropparna bildar en alldeles unik och extra trivsam inn-
ergård. Här ligger orangeriet inbäddat i en härlig miljö med växter, 
grönytor och planteringar. Stor vikt har lagts vid gårdsmiljön, här 
finns bärbuskar, fruktträd, Lavendel och Magnolia.

Gemensamhetslokal och bilpool

Samtliga hyresgäster har tillgång till elcykel

Solceller

Gemensam trädgård med bärbuskar och fruktträd 

Gemensamt organgeri, cykelverstad och bilpool

”För oss är det viktigt att hyresgäster 
och bostadsrättsinnehavare känner 
sig stolta över både sitt boende och 
sin närmiljö. Delad stolthet är dubbel 
stolthet!”

REFERENSPROJEKT

REFERENSPROJEKT

68



INSPIRATION

69



GBJ Bygg är ett byggmästarföretag i modern tappning. Vi bygger, utvecklar och äger fastigheter. Bolaget 
grundades i Växjö 1945 och har sedan dess varit ett välrenommerat byggföretag. Vår affärsidé bygger på 
tanken att ge det lilla extra och att aldrig pruta på kvalitet och ansvar oavsett produkt. Vi är etablerade på 
följande orter – Växjö, Värnamo, Göteborg och Stockholm (Värmdö)

Företaget har cirka 200 anställda och verksamheten innefattar allt från mindre om- och tillbyggnader till totalentreprenader av 
större bostads-, industri-, handels-, kontors- och samhällsbyggnader. En stor del av verksamheten utgörs även av egenutvecklade 
bostäder i form av såväl villor som bostadsrätter och hyresrätter. GBJ Bygg AB utför skadeservice vid t ex. brand- och vattenska-
dor.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöområdet. Företaget är kvalitets och miljöcertifierat 
enligt FR 2000*. Vi har ett miljötänkande som innebär att miljöpåverkan betraktas lika självklart som ekonomiska och tekniska 
faktorer. Det är för oss en självklarhet att provtrycka och fuktmäta samtliga hus. Detta säkerställer högsta kvalitet, vilket borgar för 
ett energieffektivt boende. Byggproduktionen utföres i enlighet med riktlinjerna för Miljöbyggnad Silver.

GBJ BOSTADSUTVECKLING
 
GBJ Bostadsutveckling AB är ett företag i GBJ-gruppen helt 
inriktat på projektutveckling av bostäder och bostadsområden i 
tillväxtorter i södra Sverige. Företagets personal har en gedigen 
kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, 
projektering och planprocesser
till produktion och försäljning. Att företaget driver produktion 
med egen personal borgar för trygghet, kontroll och den höga 
kvalitet som eftersträvas. Målsättningen är att skapa attraktiva 
och prisvärda bostadsområden och bostäder med helhetsansvar 
som vinner uppskattning
både från samhälle och boende. Det finns en stark efterfrågan 
på företagets produkter som kombinerar en hög standard med 
konkurrenskraftiga priser. Företaget har för närvarande utveck-
lingsprojekt i olika stadier på ett 10-tal orter i södra Sverige och 
har som målsättning att växa till en rikstäckande aktör inom 
bostadsbyggande på några års sikt. 
 
 
FINANSIELL FÖRMÅGA 

GBJ-koncernen omsätter för närvarande cirka 1 miljard kro-
nor och har en hög soliditet och en stark finansiell ställning 
(AAA-betyg). För ytterligare information hänvisar vi till revisor 
Pether Svensson, tfn 0470-70 07 30 eller Majlis Pettersson på 
Handelsbanken i Alvesta.

ORGANISATION & GENOMFÖRANDE

Vi har sakkunskap samt resurser och yrkesmän med mångårig 
erfarenhet. Vår bygg- och arbetsledning har en fast hand vid 
administration och den ekonomiska styrningen i de olika projek-
ten. Vi har egna byggnadsarbetare, egen försäljningsavdelning 
samt egen markavdelning. Med andra ord – vi tar genom den 
egna organisationen.
Våra tidigare och nuvarande prestationer samt den kompetens 
vårt företag tillsammans med övriga samarbetspartners besitter, 
visar att vår genomförandekapacitet är mycket hög.

Per Sandberg, Projektutveckling
Tel: 0709–56 06 15
E-post: per.sandberg@gbjbygg.se

GBJ Bostadsutveckling AB 
Hedvig Möllers Gata 12 
223 55 LUND

www.gbjbygg.se

GBJ BYGG AB 
BYGGER TRYGGHET SEDAN 1945
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Projekt Heden, Båstad 

Tidplan 

Då projektet är ganska omfattande och Båstad en relativt liten ort tror vi att det är viktigt att 

området byggs ut i den takt som marknaden medger. Vi har lämnat förslag på 2 område och det är 

enbart utifrån dessa som vi kan ha en idé om en tidplan för genomförande. Det bör dock utföras en 

gemensam analys av marknaden sammantaget för de 4 områdena.  

Vi ser det nödvändigt att dela in vårt förslag för bostadsrättsområdet i 2 etapper. Vi vill gärna börja 

med bostadsrätterna för att sedan kunna övergå att arbeta mer parallellt med bostadsrätter och 

hyresrätter i ett senare skede. 

2019 
Kvartal 1 Markanvisningsavtal tecknas 

Kvartal 2 Fortsatt utveckling av området, detaljstudier, viss projektering. Försäljning av Brf 

etapp 1 påbörjas. 

Kvartal 3 Försäljning av Brf etapp 1. 

Kvartal 4 Byggnation av Brf etapp 1. 

2020 
Kvartal 1  Byggnation av Brf etapp 1. Projektering hyresrätt. Försäljning Brf etapp 2.  

Kvartal 2 Byggnation av Brf etapp 1 och hyresrätter. Försäljning Brf etapp 2.  

Kvartal 3 Byggnation av Brf etapp 1 och 2 samt hyresrätter. 

Kvartal 4 Inflyttning Brf etapp 1. Byggnation av Brf etapp 2 och hyresrätter. 

2021 
Kvartal 1 Byggnation av Brf etapp 2 och hyresrätter. 

Kvartal 2 Inflyttning hyresrätter. Byggnation Brf etapp 2. 

Kvartal 3 Inflyttning Brf etapp 2.  

Vi vill betona att ovanstående är en ambition och riktvärde men att en samsyn för hela området bör  
ske innan tidplan slutligen fastställs.   
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MARKANVISNINGSTÄVLING
SKISSFÖRSLAG

HEDEN - OMRÅDE 2
BÅSTAD

2018-09-30
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SKISSFÖRSLAG
HEDEN - OMRÅDE 2

BÅSTAD 
2018-09-30

Med Hedens ekoby vill vi vara med att skapa framtidens hållbara boende. 
Ett område där det ska vara enkelt att leva ett liv med låg klimatpåverkan 
och där man vet att husen har uppförts efter samma filosofi. 
Man har gjort skillnad från första dagen!

Området innehåller totalt 36 lägenheter varav 12 st lägenheter uppförs 
som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus. Genom 
att hålla enheterna små får man en närmare relation till grannarna vilket 
bidrar till ett tryggare boende. Sammansättningen leder också till en 
varierad ålder och livssituation hos de boende.

De gemensamma ytorna är centralt placerade och väl synliga från 
lägenheternas uteplatser. Det finns platser för gemensam grillning, odling 
i odlingsbäddar och på friland. Det finns även gemensamma förråd där 
man kan låna verktyg och redskap (istället för att alla äger sitt egna) och 
plats för reparation av t ex cyklar. Grönytorna utformas med variationer 
från gräsmattor för lek och rekreation till ängsområden där blommor och 
gräs får växa högt för att bidra till den biologiska mångfalden och skapa 
goda förutsättningar för egen odling.

De vackra husen byggs i sunda och förnyelsebara material där trä är 
utgångspunkten både interiört och exteriört. Isoleringen utgörs av 
cellulosa i väggar och tak och husen är utvecklade för att minimera 
behovet av klimatbelastande cement.  

Husens kompakta volymer leder tillsammans med väl genomtänkta 
system för uppvärmning och ventilation till låg energiförbrukning. 
Tillsammans med solcellerna på taken är målet en bostadsrättsförening 
med nära noll i energibehov, på årsbasis. 

Parkeringar för de boende ordnas inom området. Cykel prioriteras med 
parkeringsmöjlighet i nära anslutning till lägenheternas entréer. Och 
dedikerad cykelverkstad på området. 
Bilparkeringarna samlas i grupperingar utspridda i området, aldrig för 
långt bort men inte med fokus på närhet till enskilda entréer. 1 plats/
lägenhet och möjlighet till laddning av elbil kommer det att förberedas 
för. 

Hedens ekoby

FAKTA
Antal lägenheter:  12 st 4 RoK
    16 st 2 RoK
    8 st 1 RoK

BTA:  totalt:  ca 3200 m2
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SKISSFÖRSLAG
HEDEN - OMRÅDE 2

BÅSTAD 
2018-09-30
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INSPIRATION

SKISSFÖRSLAG
HEDEN - OMRÅDE 2

BÅSTAD 
2018-09-30
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ENTREFASAD

GATUFASAD/TRÄDGÅRDSFASAD

ENTREFASAD

GATUSEKTION

SKISSFÖRSLAG
HEDEN - OMRÅDE 2

BÅSTAD 
2018-09-30
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FLERFAMILJSHUS - FASADER MOT GATA

FLERFAMILJSHUS - FASADER MOT GEMENSAM TRÄDGÅRD

MATERIAL

Solceller på tak. Tjärvitriol, röd och 
gröntjära.

Panel med olika bredd

SKISSFÖRSLAG
HEDEN - OMRÅDE 2

BÅSTAD 
2018-09-30
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MARKANVSININGTÄVLING

HEDEN
BÅSTAD KOMMUN

INNEHÅ L L S F Ö R T E C K N I N G

1 . F Ö R E T A G S I N F O RMA T I O N

2 . R E G I S T R E R I N G S B E V I S

3 . PM P RO J E K T F Ö R S L A G   – S OM   B I L A G A   1

4 . Ö N S K A T   D E L OMR Å D E   /   P R E L .   T I D P L A N

5 . R E F E R E N S O B J E K T

86



Inledning
Vi är glada över möjligheten att få delta i denna markanvisningstävling!

Vår ambition är att på område 2 uppföra klimatsmarta och vackra hus där småskalighet, ekologi och
klimatvänlighet står i fokus. Möten mellan boenden och känslan av gemenskap är ledord. Till
exempel kommer kvarteret ha en gemensam bod som de boende kan utnyttja för delning av
sällanvaror som t.ex gräsklippare och verktyg.

Victurum AB och Karin Petterssons Arkitektbyrå AB är lokala aktörer som tillsammans har stor
erfarenhet av hur den goda bostaden kan utformas.

Karin Petterssons Arkitektbyrå står för utformning och gestaltning och har skapat ett vackert kvarter.
Victurum har utvecklat en byggprocess där alla (!) beslut tas i tidigt skede. Med rationella lösningar
och tydlig projektstyrning skapas goda förutsättningar för lyckade projekt.

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB – org. nr. 556647‐7351

Victurum AB – org. nr. 559017‐7290

Erik Goverde / erik@victurum.se / 0431 – 16 60 00 

Erik Holmgren / erik.holmgren@karinpetterssons.se / 0431 – 47 84 05
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Företagsinformation
Karin Petterssons Arkitektbyrå AB är belägen i Ängelholm och har varit 
aktivt sedan 1994. Företaget har tolv medarbetare och arbetar mot 
både privatpersoner och entreprenörer. Företaget omsatte ca 10 Mkr 
2017. Karin Petterssons Arkitektbyrå har startat dotterbolaget Envibo
AB 2018. Envibo AB utvecklar klimatvänliga byggnader med planerad 
byggstart 2019 för två friliggande villor på Ärrarps Ängar i Ängelholm.

Victurum AB bildades 2017 och har sitt kontor på Båstad Företagsby. 
Företaget ingår i samma företagsgrupp som Goverde&Co AB –
Rådgivande Ingenjörsbyrå. Bolaget har tillhandahållit tjänster inom 
byggkonstruktion och beräkningar sedan 2012 och har en stark lokal 
närvaro. Victurum AB är ett projektbolag som arbetar med 
fastighetsutveckling och förvaltning. Victurum har för närvarande ett 
fastighetsbestånd värderat till 9,5 Mkr. 
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Registreringsbevis
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Val av område
Victurum / Karin Pettersons Arkitektbyrås ansökan avser område 2. 
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1

Tidplan

23

Victurum / Karin Petterssons avser att exploatera 
område 2 enligt följande tidplan:

2019 Q2 ‐ Säljstart delområde 1/3

2019 Q4 – Byggstart delområde 1/3

2020 Q1 – Säljstart delområde 2

2020 Q3 – Byggstart delområde 2

2020 Q4 – Inflytt delområde 1/3

2021 Q4 – Inflytt delområde 2

1
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Referensobjekt 1 – Hasselbyn 1

Victurum AB uppförde under 2018 Hasselbyn 1 i Hasslöv för 
förvaltning i egen regi. Totalt 6 lägenheter i markplan om 72 
m2 vardera. 
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Referensprojekt 2 – LSS Knäreds prästgård
LSS‐boende om ca 500 m2 uppförs 
av Victurum AB i Knäred med 
byggstart Q1 2018.  Planerad 
inflyttning november 2019.
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Referensprojekt 3 ‐ Ludvigaskog
Ludvigaskog är ritat av 
Karin Petterssons 
Arkitektbyrå.
Projektet omfattar total 19 
st friliggande hus.
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Referensprojekt 3 ‐ Ludvigaskog
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Referensprojekt 4 ‐ Kroneslätt
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Referensprojekt 4 ‐ Kroneslätt
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Referensprojekt 5
Karin Petterssons Arkitektbyrå 
har startat dotterbolaget 
Envibo AB 2018. Envibo AB 
utvecklar klimatvänliga 
byggnader med planerad 
byggstart 2019 för två 
friliggande villor på Ärrarps
Ängar i Ängelholm.
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Bo lagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559119-5879 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2017-07-14 2017-08-28 
Dokumentet skapat 

2018-09-20 

Org.nummer: 559119-5879 

Firma: Eksjöhus Bostad AB 

Adress: 
Box 255 
575 23 EKSJÖ 

Säte: Jönköpings län, Eksjö kommun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2017-07-14 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

Antal aktier: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

100.000 SEK 
100.000 SEK 
400.000 SEK 

1.000 
1.000 
4.000 

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Sida 

11: 20 

760402-2512 Karlsson, Nils Johan Rune, Storgatan 18, 352 31 VÄXJÖ 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

1 

741204-2454 Lindholm, Anders Oskar Emil, Sjöhagavägen 15, 575 35 EKSJÖ 

STYRELSELEDAMÖTER 
630627-2714 Carlsson, Carl Mikael Peter, Västergatan 180, 352 31 VÄXJÖ 
470517-2551 Lindholm, Ulf Anders, övrabo Boställe 1, 575 96 EKSJÖ 
760729-2427 Scherden, Frida Gertrud Agneta, Dunderbacksgatan 6, 

575 35 EKSJÖ 

EXTERN(A) FIRMATECKNARE 
641122-5938 Erkenborn, Daniel Karl Nicklas, Ryttarspelsgatan 20, 

57 5 35 EKSJÖ 

REVISOR (ER) 

01a-4809162 

(3) 
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Bo lagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559119-5879 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2017-07-14 2017-08-28 
Dokumentet skapat Sida 

2018-09-20 11:20 2 (3) 

640302-5676 Bengtsson, Niclas, KPMG AB, Box 214, 551 14 JÖNKÖPING 

REVISORSSUPPLEANT(ER) 
860405-2517 Carlsson, Emil Thomas, KPMG AB, Box 214, 551 14 JÖNKÖPING 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Firman tecknas av en av 

Lindholm, Anders Oskar Emil 
Lindholm, Ulf Anders 
Scherden, Frida Gertrud Agneta 

i förening med en av 
Carlsson, Carl Mikael Peter 
Karlsson, Nils Johan Rune 

Firman tecknas ensam av 
Erkenborn, Daniel Karl Nicklas 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter 
med högst 5 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 2017-08-15 

VERKSAMHET 
Bolagets verksamhet består av att projektutveckla mark, sälja 
varor och tjänster inom bostadssektorn samt därmed förenlig 
verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse ska ske genom brev 

FIRMAHISTORIK 
2017-07-14 Startplattan 137316 Aktiebolag 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 
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D1a-4809162 

Bo lagsverket 

Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559119-5879 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2017-07-14 2017-08-28 
Dokumentet skapat Sida 

2018-09-20 11: 20 3 (3) 
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Bo lagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

556919-7576 
Objektets registreringsdatum 

Org.nummer: 

Firma: 

Adress: 

Säte: 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

2013-01-21 
Dokumentet skapat 

2018-09-20 

556919-7576 

Rivieragruppen i Båstad AB 

Peter Carlsson 
Stensåvägen 17 B 
269 39 BÅSTAD 

Kronobergs län, Växjö kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2013-01-08 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

Antal aktier: 
Lägst ....... : 
Högst ....... : 

STYRELSELEDAMÖTER 

50.000 SEK 
50.000 SEK 

200.000 SEK 

500 
500 

2.000 

08:38 

630627-2714 Carlsson, Carl Mikael Peter, Stensåvägen 17 B, 
269 39 BÅSTAD 

STYRELSE SUPPLEANTER 

Nuvarande firmas registreringsdatum 

2016-06-20 
Sida 

1 (2) 

631101-2725 Carlsson, Mia Catarina, Stensåvägen 17 B, 269 39 BÅSTAD 

REVISOR (ER) 
520307-2730 Svensson, Kenneth Raine Christer, Morgonvägen 11, 

352 61 VÄXJÖ 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter 
med högst 10 suppleanter. 

D1a-4808688 102



Bolagsverket e-REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

556919-7576 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2013-01-21 2016-06-20 
Dokumentet skapat Sida 

2018-09-20 08:38 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen: 2016-06-01 

VERKSAMHET 
Bolaget verksamhet skall vara förvaltning av värdepapper, 
uthyrning av bostäder, bed and breakfast, anonrdning av 
träningsläger, försäljning av tränings- och sportresor, 
travhästar, konstutställning och konstförsäljning, släputhyrning 
samt därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse sker genom brev med posten, fax eller e-post. 

BI FIRMA 
Båstad Cykelresor 
VERKSAMHET: 
För den del av verksamheten som avser att anordna cykelresor 
i Båstad. 

Båstad Triathlon Center 
VERKSAMHET: 
För den del av verksamheten som avser anordnande av läger, resor 
och träningsaktivitet gällande triathlon och cykel i Båstad. 

Triathlon Center Nol 
VERKSAMHET: 
För den del av verksamheten som avser läger, resor 
och träningsaktiviteter gällande triathlon i Sverige. 

FIRMAHISTORIK 
2013-03-14 Peter Carlsson Invest AB 
2013-01-21 Acreloten 1124 AB 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se 
www.bolagsverket.se 

01a-4808688 

2 (2) 
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Översiktsplan
Skala 1:1000

Koncept

Vi har tagit fasta på närheten
till naturen och de fina värden
som redan finns kring Heden.
Utifrån detta har vi skapat ett
småskaligt projekt med 6 två-
våningshus grupperat som tre
mindre enheter innehållande
totalt 36 hyresrätter.
Husen är spänstigt vinkelställ-
da mot gatan vilket ger ett vari-
erat och spännande intryck.
Även parkeringar och gårds-
miljön följer denna vinkel vilket
ger en tilltalande helhet.
Ut mot gatan har varje hus ett
litet välkomnande entrétorg och
dessa förbinds med ett gång-
stråk som löper längs hela om-
råde 3. Längs detta stråk står
även en trädrad vilket ger ett
grönt ombonat gaturum sam-
tidigt som det anknyter till den
ambitionsnivå kommunen har
i området.
Husen vänder sina uteplatser
mot söder / väster och öppnar
upp mot kringliggande grön-
område vilket ger en trevlig
känsla av hus i park.
Parkeringarna ligger in mellan
husen och ramas in av små
fina förrådsbyggnader och
grönskande häckar. 3 mindre
enheter med parkering ger de
boende närhet till bilen samtid-
igt som det blir en del av den
trygga helheten.
Från området löper ett antal
stråk ut i de allmänna grön-
området och på så vis blir det
lätt att röra sig oavsett var man
kommer ifrån eller är på väg.
I den södra delen finns även
mindre kvarterslekplats i an-
slutning till de skyddade gång-
stråken.
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Flygvy från norr

Gårdsmiljö & allmänna ytor

I vyn nedan går det att se hur
de små entrétorgen vänder sig
ut mot gatan. Här syns också
gångstråket som förbinder en-
heterna.
Med de olika vinklarna bildas
fina små rum mellan husen och
naturliga siktlinjer ut mot om-
givningen.
Häckar ramar in entrétorgen
samtidigt som husen skyddas
i utsatta lägen.
Välkomnande entréplanteringar

och träden utåt gatan ger om-
rådet ytterligare grön finess.
Grusgångarna, de gräsarmer-
ade körytorna på parkeringen
och inte minst de gröna sedum-
taken är valda för sina goda
egenskaper med den naturligt för-
dröjda infiltrationen. På köpet
ger det även en estetiskt med-
veten och modern känsla som
vi tycker är viktigt i ett område
med ambitioner så som Heden
i Båstad.

Tryggt och tillgängligt

Den sociala tryggheten och en
hållbarhet över tid handlar fram-
för allt om att skapa lagom stora
enheter med en god "vi-känsla".
Detta ger i sin tur ger trygghet
och gemenskap.
Det handlar om att skapa goda
boendemiljöer som håller över
tid oavsett vilket skede i livet
man befinner sig i.
Ett boende som man vill bo i och
där det är lätt att trivas vilket gör
att man vill bo kvar länge.
En god boendemiljö kallar vi det!

Tillgängligheten inom området är
god. Husen ligger lite upphöjda
men nås enkelt via en låg entré-
ramp.
Samtliga bostadskomplement
samt angöring ligger i nära an-
slutning till respektive hus.
Lägenheterna är utformade ut-
ifrån normalnivån i svensk stand-
ard.
Trapphusen är förberedda och
de raka trapporna går enkelt att
komplettera med en rejäl platt-
formslift om behov uppstår.
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Situationsplan
Skala 1:500

Ytsammanställning:

BYAhus                 1461 m2

BYAkompl             343 m2

BYA 
total          1804 m2

BTAhus                 2489 m2

BTAkompl                343 m2

BTA 
total          2832 m2

BOA total         1765 m2

Sammanställning:

1 RoK - 31m2                - 12 st
2 (3) RoK - 50,7 m2 - 12 st
3 RoK - 65,5 m2       - 12 st
Totalt                        36 lgh

Parkering                 38 P

Cyklar i förråd          36 st
Cyklar invid entré     36 st

Lägenheterna

Lägenheterna är välstuderade
och mycket yteffektiva utan att
ge avkall på fina boendekvalitéer.
Detta borgar för att hyran blir rim-
lig och att det blir möjligt för folk
med vanlig ekonomi att bo i en
helt nybyggd lägenhet.
Varje hus har en 1:a, en 2 (3):a
och en 3:a per plan. Detta ger en
bra variation och målgruppen blir
därför också bred.
Lägenhetsstorlekarna spänner
mellan 31 och 66 m2.
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Entréfasad mot gata
Skala 1:100

Trädgårdsfasad mot grönområde
Skala 1:100

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panel

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Lgh frd i
samklang

Planteringar
och cykelställ

Uteplatser med
upphöjt trädäck

Gestaltning

Husen har en tydlig anknytning
till naturen med sin grånade
panel och sina gröna sedumtak
som skiftar vackert med årstid-
erna.
Volymerna är enkla och ger
med sina nätta mått nästan en
paviljongkänsla.
Fönsersättningen har ett vari-
erat lugn och ackompanjeras
av partier i liggande panel.
Fönsterytan är generös och en
del partier går ned till golv vilket
ger ett vackert ljusspel långt in i
bostäderna.
Balkongerna ligger samlat mot

söder och väster.
Även balkonger, skärmväggar
och skyddande tak tar upp temat
med den grånade panelen.
Räckena utgörs av lätta spjäl-
räcken med för maximalt ljusin-
släpp och fina utblickar.
Entréburspråken sträcker sig väl-
komnande ut i entrétorgen.
Ett skulpturalt skärmtak i träpanel
likt balkongerna är en detalj som
skyddar entréerna och dess port-
telefoner omsorgsfullt.
Invid varje entré finns vackra plan-
teringar till glädje för både boende
och besökare.

Bostadskomplementens arki-
tektur anknyter till huvudbygg-
naderna.
Även dessa får gröna sedum-
tak som dessutom blir vackra
för de boende att titta ner på.
Den nätta utkragande takfoten
ger husen en profil samtidigt
som det skyddar utsatta trä-
fasader.
Huvudbyggnaderna avslutas
uppåt av en takhuv som också
denna ger husen en spänstig
profil samtidigt som tanken är
att i möjligaste mån samla ihop
yttertakets installationer.
Sammantaget vackra punkthus
som blir en fin länk mellan de lite
högre flerfamiljshus i norr och de
lägre villorna i söder.

Energiförsörjning

Att bygga så att man får ett
energieffektivt hus handlar om
tekniska lösningar i stort och
smått.
Allt ifrån energibesparande be-
lysning och snålspolande arm-
aturer till täta välisolerade hus.
Uppvärmningen av bostäderna
och varmvattenproduktionen
sker genom värmepumpsan-
läggning från berg, mark eller
luft i vattenburet system.
Alternativt kopplas området till
det lokala gasnätverket.
Ventilationsanläggningen har
återvinningssystem för bra in-
omhusklimat och en låg energi-
förbrukning.
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Bef. poppelrad
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Entrétorg &
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Sektion 01, från högre hus genom område 3 och ut mot grönområdet med villor på andra sidan
Skala 1:400

Sektion 02,  från högre hus genom område 3 som möter befintlig poppelrad
Skala 1:400

Trädgårdsfasad med vinkel
Skala 1:100

Skyddad entré
under skärmtak

Välkomnande
entréburspråk

Sedumtak som skiftar
med årstiderna

Partier med
liggande panelFransk balkong

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Fasader i naturligt
silvergrå träpanel

Byggteknik ur ett hållbarhet &
livscykelperspektiv

Byggtekniken för vårt Heden
bygger på färdiga volymelement
producerade utifrån modern trä-
byggnadsteknik som i sig är ett
miljöriktigt, resurssnålt och håll-
bart sätt att bygga ur ett livs-
cykelperspektiv.
Modulerna tillverkas under opti-
mala förhållande färdiga att flytta
in i när dom lämnar fabriken.
På så vis minimeras också antal-
et transporter till arbetsplatsen
och kvaliteten på bygget säker-
ställs.
För att uppnå en högklassig arki-
tektur med fina detaljer och en
hög grad av platsanpassning
så platsbyggs fasaderna och tak-
en. På så vis utnyttjar vi det bästa
med de förproducerade och tids-
effektiva modulerna samtidigt
som vi har friheten att anpassa
husens yttre helt utifrån platsens
förutsättningar och själ.
Inget konstigt men å andra sidan
ett helt nytt sätt att bygga hus…

Ett boende för alla livsskeden

Hedens läge är ett attraktivt bo-
ende för dem som vill njuta av
närheten till tallskog och hav.
Dessutom i nära anslutning till
såväl buss som tågförbindelser.
Detta, ihop med vår lägenhets-
fördelning som är jämt fördelad
på 1:or, 2:or och 3:or, gör att
hyresrätten når ut till en bred
målgrupp. Allt ifrån den unga
hyresgästen, den lilla familjen,
ensamstående och äldre.
Kvarteret har villakvaliteér med
sina trevliga omgivningar sam-
tidigt som det erbjuder hyres-
rättens bekväma sätt att bo.
Allt till en mycket rimlig hyra.
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Vy från grönområdet i söder
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Brf Blomstergången

Ort:

Antal bostäder:

Hustyp:

Säljstart:

Inflyttning:

Arkitekt:

Landskap:

VÄXJÖ

18 lägenheter

Radhus

Augusti 2018

Planerad till november 2019

Johan Nycroft & Camilla Eriksson, Eksjöhus

Måns Rydberg, Måns Rydberg Arkitektur B O S T A D
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Brf Sjöhagen

Ort:

Antal bostäder:

Hustyp:

Byggstart:

Inflyttning:

Arkitekt:

EKSJÖ

19 lägenheter

Par -  & radhus

Januari 2018

November 2018

Johan Nycroft & Camilla Eriksson, Eksjöhus B O S T A D
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Brf Skogsparken

Ort:

Antal bostäder:

Hustyp:

Byggstart:

Inflyttning:

Arkitekt:

Landskap:

SVÄRTINGE

18 lägenheter

Kedjehus

Q 3-4 - 2018

Augusti 2019

Johan Nycroft & Camilla Eriksson, Eksjöhus

Måns Rydberg, Måns Rydberg Arkitektur B O S T A D
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Ort:

Antal bostäder:

Hustyp:

Byggstart:

Inflyttning:

Arkitekt:

Landskap:

SVEDALA

18 lägenheter

Kedjehus

Q 3 - 2018

April 2019

Johan Nycroft & Camilla Eriksson, Eksjöhus

Måns Rydberg, Måns Rydberg Arkitektur B O S T A D
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Tävlingsbidrag för Heden 
 

Båstads kommun 
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Förteckning över inlämnade handlingar 

 

Formella handlingar  

- Uppgifter och kontaktuppgifter om exploatören Eksjöhus Bostad AB 

- Uppgifter och kontaktuppgifter om hyresrättsförvaltaren Rivieragruppen i Båstad 

AB 

- Registreringsbevis (separat bilaga)   

 

Projektförslag  

- Presentation från Möller arkitekter (separat bilaga) 

 

Anbud 

- Val av delområde  

- Preliminär tidplan  

- Byggherrens referensprojekt  
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Uppgifter och kontaktuppgifter, Eksjöhus Bostad AB 

 

Eksjöhus Bostad, exploatören  

Eksjöhus Bostad AB är ett nystartat bostadsutvecklingsbolag sedan 2017. Bolaget utvecklar 

bostäder av hög funktionalitet och kvalité till attraktiva priser. Vi arbetar från råmark till 

färdigt projekt.  

För oss är helheten i området vi utvecklar oerhört viktigt och vi drivs av att skapa 

kvalitativa och trivsamma bostadsmiljöer. Hur den yttre miljön i form av trädgårdsrum och 

gaturum utformas tillsammans med husens arkitektur lägger grunden för ett trivsamt 

boende.  

 

Ägare, erfarenhet och kompetens  

Inom Eksjöhus Bostad:s organisation och ägargrupp finns en omfattande erfarenhet av 

bostadsutveckling och bostadsbyggnation. LindholmsGruppen AB tillsammans med 

BOATI Sverige AB (BOATI) är ägare till Eksjöhus Bostad. I Eksjöhus Bostad är Johan 

Karlsson VD och Peter Carlsson produktionschef. Tillsammans kommer vi att leda och 

genomföra aktuellt projekt.  

Bakom BOATI står Peter Carlsson och Johan Karlsson. Peter Carlsson var en av grundarna 

till Kärnhem som startades 2003 och Johan Karlsson var delägare och VD i Kärnhem från 

2008 fram till bolaget såldes 2016 till OBOS koncernen. Under den tid vi var aktiva i 

bolaget utvecklades företaget till en nationell aktör som både var inriktad på 

stadsutveckling av flerbostadshus och grupphusområden. Tillsammans har vi 50 års 

erfarenhet av projektutveckling och kan uppvisa många genomförda projekt runt om i 

Sverige.  

LindholmsGruppen AB är ägare (privat koncern i fjärde generationen) till Eksjöhus 

koncernen som innefattar både småhustillverkning, sågverk och transporter. Sedan 1941 

har man byggt bostäder i Sverige och utomlands. LindholmsGruppen omsätter 800 Mkr och 

producerar årligen cirka 500 småhus. Finansiellt är LindholmsGruppen mycket starka med 

ett eget kapital som uppgår till över 700 Mkr.  

Inför satsningen med Eksjöhus Bostad har LindholmsGruppen investerat i en helt ny 

bostadsfabrik som invigdes i december 2017 i Eksjö.  

Med en ny och modern bostadsfabrik uppnår vi ett industriellt byggande i trä som innebär 

att kvalitén höjs, byggnationen blir mer kostnadseffektiv samt att byggtiderna förkortas.  
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Fokus på klimatsmarta bostäder till rimliga kostnader 

Vi kan erbjuda kvalitativa och klimatsmarta bostäder till rimliga kostnader genom att 

Eksjöhus Bostad producerar samtliga sina bostäder industriellt i träbyggnadsteknik.  

Bostadsfabrikens anläggning är en av de modernaste i Sverige vilket bidrar till att vi 

verkligen kan utmana det traditionella byggandet. 

Den industriella processen tillsammans med lokal råvara i trä möjliggör att vi kan 

producera bostäder med högre kvalité i en kontrollerad inomhusmiljö med god arbetsmiljö. 

Lägre kostnader uppnår vi genom en effektivare och rationellare produktion och där 

materialspill kraftigt reduceras.  

Tekniken innebär att bostaden byggs med en hög färdigställandegrad i fabrik inomhus i 

Eksjö för att sedan transporteras till byggarbetsplatsen för montage.  

Med metoden förkortas byggtiderna avsevärt vilket leder till kostnadsbesparing i form av 

lägre etableringskostnader och lägre byggkreditivkostnader. Bostadsområdet blir dessutom 

färdigställt betydligt snabbare vilket är positivt för de boende och grannar i närområdet.  

 

Kontaktuppgifter 

- Johan Karlsson, VD - Eksjöhus Bostad AB, Tel: 070-730 66 35 

- Mail: johan.karlsson@eksjohusbostad.se  

- Webb: www.eksjohusbostad.se  
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Uppgifter och kontaktuppgifter, Rivieragruppen i Båstad AB 

 

Rivieragruppen, hyresrättsförvaltaren  

Rivieragruppen är ett lokalt förankrat företag som har som ambition att bygga upp ett eget 

förvaltningsbestånd i Båstad och Bjärehalvön.  

Första projektet är byggt på Stensåvägen i Båstad. 

Rivieragruppen kommer att förvärva det färdigutvecklade projektet i Heden av Eksjöhus 

Bostad.  

I detta projekt skall Rivieragruppen hyra ut lägenheter till låga hyresnivåer för att attrahera 

en bred målgrupp.   

 

Kontaktuppgifter 

- Peter Carlsson, VD - Rivieragruppen i Båstad AB, Tel: 070-814 26 51 

- Mail: rivieragruppen@telia.com 
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Anbud 

Vision för Heden 

För Heden är vår vision att skapa ett mycket attraktivt boende i parkmiljö. Husen och 

trädgårdsmiljön utförs med arkitektoniska kvaliteter som förhöjer boende kvalitén i 

området.  

Husen utförs helt i träbyggnadsteknik för mindre koldioxidpåverkan. Tak utförs med 

sedumtak för att höja det arkitektoniska intrycket och även bidra till fördröjning av 

dagvatten samt ökad biologisk mångfald.  

Projektet utförs i flera olika lägenhetsstorlekar mellan 1 till 3 rum och kök för att tilltala 

flera olika människor i olika livssituationer.  

Projektet genomförs med en hyresnivå om 1350 kr/BOA. Detta innebär att projektet 

kommer att ta del av det statliga stödet för hyresrättsbyggnation med låga hyror.    

Hyresnivån på 1350 kr/BOA innebär att månadshyror i projekt Heden blir cirka: 

- 1 rok på 31 kvm – 3500 kr/månad  

- 2 rok på 51 kvm – 5800 kr/månad  

- 3 rok på 65 kvm – 7300 kr/månad 

 

Val av delområde 

Delområde 3.  

 

Preliminär tidplan 

Byggstart planeras till Q3/Q4 2019 med en inflyttning under Q3/Q4 2020.  

 

Byggherrens referensprojekt (separata bilagor) 

- Brf Sjöhagen i Eksjö, 19 bostäder.  

- Brf Slåtteräng på Åkerbruksområdet i Svedala, 18 bostäder. 

- Brf Skogsparken på Svärtinge Skogsbacke området i Norrköping, 18 

bostäder.  

- Brf Blomstergången på Bredviksområdet i Växjö, 18 bostäder.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-18 1 av 1 

 

 

KS § 256  Dnr KS 001146/2018 - 900 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019  

 
Beskrivning av ärendet I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 

stadgas att respektive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsen har 
därför att varje år anta en kontrollplan för verksamheten inom sitt 
ansvarsområde för det kommande året. Förvaltningen har utarbetat ett förslag 
till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde för 2019. 
Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra uppdateringar 
av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2019 är 
upprättat i enlighet med förslaget till tillämpningsanvisningar för intern 
kontroll. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-12-13  

med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheterna under 

kommunstyrelsen ansvar godkänna.       
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.    
 
Yrkande Tilläggsyrkande från Ingela Stefansson (S): Behåll kontrollmoment att e-post 

ska hanteras skyndsamt.     
 
Beslut Kommunsstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
 1. Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheterna under 

kommunstyrelsens ansvar godkänns.  
  
 2. Behåll kontrollmoment att e-post ska hanteras skyndsamt.  

 

 
      

 
 

 

121



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-12-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: KS 001146/2018 - 900 

 
 

Förslag  till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förslag till intern kontrollplan 2019 för de verksamheter under kommunstyrelsens ansvar 
godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till nytt reglementet för intern kontroll från och med 2015-01-01 stadgas att respek-
tive nämnd och styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respek-
tive verksamheter. Kommunstyrelsen har därför att varje år anta en kontrollplan för verksam-
heten inom sitt ansvarsområde för det kommande året. 
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsens an-
svarsområde för 2019. Varje verksamhetsområde har fått i uppdrag att se över och göra upp-
dateringar av kontrollmoment för den verksamhet som faller under kommunstyrelsens an-
svarsområde.  
 
Kommunstyrelsens plan för intern kontrollen 2019 är upprättat i enlighet med förslaget till 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll. 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga verksamhetsområdeschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,  
kommunrevisionen, Ekonomienheten, Kansliet, IT-enheten., Upphandlingsenheten, HR enhet-
en.   
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till intern kontrollplan för 2019 för de kommunstyrelsen 
 
 

Båstad och 2018-12-13 
 

 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2018-12-18 1 av 1 

 

 

KS § 255  Dnr KS 000567/2018 - 500 

Borgen - Sydvatten AB  

 
Beskrivning av ärendet I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars 

uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsörjningsanläggningar. För att Sydvatten i sin upplåning ska 
få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i konsortialavtalet     
§ 7 att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har 
beslutat att begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att 
ställa borgen som en del i avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet 
skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. I §7 står även att ”Beslut om att 
begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med 
minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder 
sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga 
åtgärder omgående vidtas. För att undvika tvivel utgör det ett väsentligt brott 
mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om 
utökad borgensram.” 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner daterad 2018-12-14,  

med tillhörande bilaga.  
 
Förvaltningens förslag Såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 

och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser.       
 
Föredragande Ekonomichef Elisabet Edner föredrar ärendet.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 Såsom för egen skull ingå borgen om 38 000 000 kr jämte därpå löpande ränta 

och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
 

Datum: 2018-12-14 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elisabet Edner 

Dnr: 000567/2018-500 

 
 
 

Borgensförbindelse Sydvatten 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 38 000 000 kr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader för Sydvatten AB:s låneförpliktelser. 

 
Bakgrund 
 
I juni 2018 så gick Båstads kommun in som delägare i Sydvatten AB vars uppgift är att uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse delägar-
kommunerna med vatten från dessa regionala vattenförsörjningsanläggningar.  
 
För att Sydvatten i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns 
i konsortialavtalet §7 att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för 
Sydvattens upptagande om lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att 
begära. Kommunen har valt att gå med i Sydvatten och då ingår att ställa borgen som en del i 
avtalet. Undertecknad ser inte att tilläggsavtalet skulle ändra på vår skyldighet att ingå borgen. 
 
I §7 står även att ”Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fatt-
tas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det biträtts av delägare med minst två 
tredjedelar av de angivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan be-
gäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående vidtas. För att und-
vika tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolags-
stämman om begäran om utökad borgensram.” 
 

Ekonomi 
Kommunens finanspolicy säger ” Borgen ges normalt endast till företag ingående i kommun-
koncernen. Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och 
ändamål.” Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar 
sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning, om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld.  
 
Sydvatten kommer för denna risk för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägar-
kommunerna i förhållande till borgensåtagandet. 
 
Alla beslut om ny borgen är principiellt viktiga frågor och ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomienheten, Sydvatten AB 
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2 (2) 

 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

Delägarnas borgensåtagande 2018 
Tilläggsavtal Båstad 2018 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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§ 1 

Avtalsslutande kommuner 
Delägarkommunerna är Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, 
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, 
Vellinge och Ängelholm. 

§2 

Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Sydvatten AB, nedan Sydvatten eller bolaget, som bildats 
år 1966. 

För bolaget gäller bifogade bolagsordning med de tillägg eller ändringar som 
beslutas av bolagsstä111111a. 

§3 

Bolagets ändamål 
Sydvattens uppgift är att uppföra, äga och driva vattenförsö1jningsanläggningar för 
delägarkommunerna samt att förse delägarkommunerna med vatten från dessa 
regionala vattenförsö1jningsanläggningar. Delägarkonununerna svarar var och en för 
den lokala distributionen. Anläggningarna består dels av produktionsanläggningar 
och dels av erforderliga tunnelsystern och ledningar för rå- och dricksvatten fram till 
förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun. 

Sydvatten ska även kmma sälja vatten till kommun, kommunalförbund eller kommu
nalt företag som inte är delägare. En sådan försäljning får endast ske under förutsätt
ning att delägarkommunernas löpande behov av vatten är tryggat och att delägar
kommunernas intressen i övrigt inte skadas. Styrelsen beslutar i vaije enskilt fall om 
genomförande av en sådan affär. 

Sydvatten ska även kunna förvärva och driva delägarkommunernas vattentjänst
anläggningar. Varje sådan affär ska regleras i ett särskilt avtal som bygger på att 
aktuell delägarkonunun svarar för samtliga kostnader som avser dessa anläggningar. 
Styrelsen beslutar i vaije enskilt fall härom. 

Sydvatten ska däijämte verka för solidarisk samverkan mellan delägarkommunerna i 
syfte att uppnå en rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vatten
resurser, vilket bör beaktas av delägarkommunerna vid investeringar i deras egna 
anläggningar. 

Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och kvalitet samt 
affärsmässighet, för maximal samhällsnytta. 
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§4 

Sydvattens delägare 
Sydvatten har bildats för att uppfylla delägarkommunernas skyldighet att ordna 
vattenförsö1jning. Delägarkommunerna är därför överens om att endast kommuner 
till vilka Sydvatten ska leverera vatten kan vara delägare i Sydvatten. 

§5 

Aktiekapitalet och dess fördelning 
Sydvattens aktiekapital uppgår till 442 402 800 kronor. Andelarna i aktiekapitalet 
fördelas mellan delägarkommunerna efter folkmängd. Vid undertecknandet av detta 
avtal är andelarna i aktiekapitalet fördelade i enlighet med följande: 

Bjuv 1,76 % Lund 12,87 % 
Burlöv 1,94 % Malmö 34,05 % 
Eslöv 3,75 % Skurup 1,74 % 
Helsingborg 15,32 % Staffanstorp 2,58 % 
Höganäs 2,93 % Svalöv 1,64 % 
Kävlinge 3,26% Svedala 2,36% 
Landskrona 4,93 % Vellinge 3,99% 
Lomma 2,33 % Ängelholm 4,55 % 

100 % 

Fördelningen är baserad på delägarkommunernas respektive folkmängd den 31 
december 2011, enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Delägarkommunernas 
andelar i aktiekapitalet ska omfördelas vait tionde år. 

Delägarkommunerna är skyldiga medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet 
som följer vid tillämpning av bestämmelserna i § 9 om nytillträde av kommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (aktiens andel i 
aktiekapitalet). 

Vid ökning av aktiekapitalet ska delägarkommunerna deltaga i proportion till sina 
andelar i aktiekapitalet. 

§6 

Förbud mot överlåtelse och pantsättning av aktie 
Aktie får inte, utöver vad som uttryckligen följer av detta avtal, överlåtas. 
Pantsättning av aktie får inte ske. 

133



§7 

Finansiering 
Delägarkommunerna åtar sig att lämna sin medverkan till bolagets finansiering 
enligt vad som anges i denna paragraf. 

Sydvattens investeringar ska finansieras i första hand genom upptagande av lån på 
kreditmarknaden. Sydvatten får också uppta lån av en eller flera delägarkommuner 
under förutsättning att så sker till marknadsmässiga villkor. 

Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära 
i enlighet med denna punkt. Borgensramens storlek vid undertecknandet av detta 
konsortialavtal framgår av bilaga 1. 

Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet. 

Sydvatten ska för ställd borgen betala en årlig borgensavgift till delägarkommunerna 
i förhållande till borgensåtagandet. 

Borgensavgiften ska betalas årsvis i efterskott. 

Borgensavgiftens storlek ska bestämmas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är 
giltigt om det har biträtts av delägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. 

Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 

Sydvatten ska ge delägarkommunerna erforderliga underlag för budgetarbete och 
ekonomisk långtidsplanering. 

§8 

Fördelning av kostnader 
Delägarkommunernas procentuella andelstal i anläggningarnas kapacitet ska 
bestämmas i förhållande till delägarkommunernas folkmängd vid ingången av före
gående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Styrelsen kan medge 
viss jämkning av dessa andelstal med hänsyn till bl.a. att antalet anslutna vatten
förbrukare i delägarkommunen är särskilt lågt i förhållande till folkmängden eller att 
industriförbrukningen är särskilt hög. Andelstalen kan omprövas när särskilda 
omständigheter föreligger. 
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Sydvattens fasta kostnader ska fördelas mellan delägarkommunerna efter deras 
relativa andelstal enligt ovan med två decimaler. 

Rörliga kostnader, d.v.s. kostnader som varierar med vattenproduktionen på 
marginalen, ska fördelas efter levererad vattenmängd. 

Den ersättning Sydvatten erhåller av delägarkommunerna för del i anläggningarnas 
kapacitet och för vattenleverans ska motsvara bolagets självkostnader på så sätt att 
intäkter och kostnader i princip balanserar varandra. 

§9 

Villkor för nytillträdande kommuner 
Bolagsstämman beslutar om upptagande av ny delägarkommun. 

Kommun som inträder i bolaget efter den [ange nytt relevant datum] ska 

1. biträda mellan delägarkommunerna gällande konsortialavtal, och 

2. vid nyemission teckna aktier enligt fördelningsprincipen i § 5 till en 
teclmingskurs motsvarande aktiernas andel i bolagets nettotillgångar, 
baserade på bokförda värden enligt fastställd balansräkning för närmast 
föregående år. 

Ny delägarkommun ska svara för kostnader för anslutningen enligt styrelsens beslut 
i vaije enskilt fall. 

§ 10 

Vissa bestämmelser om vattenleverans 
Sydvattens vattenleveranser till delägarkommunerna ska ske på platser som är 
lämpliga i förhållande till Sydvattens ledningsnät och det lokala nätets utf01mning, 
varvid en totalekonomisk lösning ska eftersträvas. 

Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för Sydvattens leveranser fastställs av 
styrelsen. 

Delägarkommunerna är skyldiga att godtaga vattenleverans oavsett i vilken av de 
regionala anläggningarna vattnet produceras. 

Delägarkommun får inte utan Sydvattens godkäm1ande distribuera vatten från 
Sydvatten till mottagare utanför kommungränsen. 
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§ 11 

Styrelse 
Sydvattens styrelse ska bestå av 13 ledamöter med 14 suppleanter. 

Styrelsen utses av delägarkommunerna på följande sätt: 

Eslöv 
Helsingborg 
Landskrona 
Lund 
Malmö 

Ledamöter 
1 
2 
1 
2 
4 

Suppleanter 
1 
1 
1 
1 
2 

Övriga delägarkommuner ska gemensamt utse 3 ledamöter och 8 suppleanter. För 
dessa övriga delägarkommuner ska det finnas en valberedning med särskild arbets
ordning om vilken dessa delägarkommuner ska träffa överenskommelse. Kommun 
som senare inträder i bolaget ska hänföras till denna grupp av övriga delägarkom
muner och biträda överenskommelsen om valberedning, varvid antalet suppleanter 
ökas med en per ny delägarkommun. 

Samtliga delägarkommuner garanteras representation genom minst en suppleant. 

Ordning för inträde som ledamot regleras i styrelsens arbetsordning. 

Styrelsens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då 
ordinarie val av konummfullmäktige har förrättats i hela landet (d.v.s. årsstämmorna 
år 2015, år 2019 o.s.v.). 

§ 12 

Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 
revisor och en suppleant. De två största delägarkommunerna utser vardera en 
lekmannarevisor och en suppleant. 

Samtliga revisorers och suppleanters uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs Gämlikt 9 kap. 
21 § aktiebolagslagen) . Lekmannarevisorerna och dessas suppleanter ska utses vid 
den årsstämma som hålls året efter det år då ordinarie val av konununfullmäktige 
har förrättats i hela landet,( d.v.s. årsstämmorna år 2015, år 2019 o.s.v.). 
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§ 13 

Bolagets redovisningshandlingar 
Från bolaget ska vaije delägarkommun i samband med kallelse till årsstämma 
erhålla avskrifter av de av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på 
årsstänuna. 

Delägarkommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i bolagets 
räkenskapshandlingar. 

§14 

Löpande samråd och information 
För löpande sanu-åd och information ska finnas: 

1 Ett tekniskt samrådsorgan med en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant 
från samtliga delägarkommuner. Ordinarie ledamot och suppleant ska vara 
antingen i delägarkommun anställd tjänsteman med ansvar för vattenförsöij
ningsfrågor, eller, i förekommande fall, i extern, helägd eller tillsammans med 
andra kommuner delägd, driftsorganisation anställd tjänsteman med motsva
rande ansvar. 

Detta organ ska behandla tekniska och driftsmässiga frågor utifrån en helhetssyn 
på försöijningskedjan. 

2 Ett ekonomiskt samrådsorgan med sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) 
suppleanter. Delägarkommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Eslöv och 
Lund utser vardera en ordinarie ledamot och en suppleant. Övriga delägarkom
muner utser genom den i§ 11 nämnda valberedningen tillsammans en ordinarie 
ledamot och en suppleant. 

Detta organ ska behandla ekonomiska och finansiella frågor av ägarkaraktär, 
vilket bland annat innefattar framtagandet av styrdokument. 

Det tekniska och ekonomiska sanu·ådsorganet ska sammanträda minst fyra gånger 
vaije år. Tjänsteman från Sydvatten kallar till och ska vara ordförande vid samman
träde. 

Vid samrådsorganens sammanträden och övriga arbete ska deltaga de tjänstemän 
inom Sydvatten som har ansvaret för Sydvattens verksamhet inom respektive 
fackområden. 

§15 

Utövande av rösträtt m.m. 
Delägarkommunerna förbinder sig att vid utövande av sin rösträtt på bolagsstämma 
och genom sina representanter i styrelsen ävensom eljest tillse att bestämmelserna i J_. 11 / 

detta avtal uppfylls. Q;) ~ In\ 
C Ef~-/Pf VA ti 
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§ 16 

Avtalsbrott 
Delägarkommun som gör sig skyldig till väsentligt brott mot detta avtal, samt inte 
efter skriftlig eriman därom vidtar rättelse inom sextio (60) dagar efter mottagandet 
av sådan erinran, är skyldig att på begäran av annan delägarkommun omgående 
begära utträde ur detta avtal i enlighet § 17 nedan. 

§17 

Utträde 
Delägarkommun har rätt att begära utträde ur detta avtal. Utträde ska ske vid den 
tidpunkt som övriga delägarkommuner bestämmer, dock senast tolv (12) månader 
efter det att begäran om utträde framställdes. 

Övriga delägarkommuner ska inlösa den utträdande delägarkommunens aktier senast 
på dagen för utträdet. Inlösen ska ske i förhållande till delägarkommunernas andelar 
i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Mot bakgrund 
av skälen till Sydvattens bildande, ändamålet med Sydvattens verksamhet och upp
rättandet av detta aktieägaravtal är delägarkommunerna överens om att lösenbelop
pet per aktie vid inlösen enligt denna punkt ska motsvara aktiens kvotvärde, oavsett 
dess verkliga värde. 

Delägarkommun som träder ur detta avtal ska dessutom ersätta Sydvatten för den 
kostnad, skada och förlust som Sydvatten eller delägarkommunerna åsamkas på 
grund av att delägarkommunen träder ur avtalet. Om en delägarkommun träder ur 
detta avtal som en följd av ett väsentligt avtalsbrott ska den utträdande delägarkom
munen dessutom ersätta Sydvatten för den kostnad, skada och förlust som Sydvatten 
eller delägarkommunerna åsamkas på grund av delägarkommw1ens avtalsbrott. 

Om delägarkonununerna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes kan komma överens om den ersättning som den utträdande delägar
kommunen ska betala till Sydvatten enligt denna punkt ska utlåtande om ersätt
ningen inhämtas från en oberoende värderingsman utsedd av delägarkommunerna. 
Om delägarkommunerna inte inom sex (6) månader efter det att begäran om utträde 
framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska värderings
mannen på delägarkommuns begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, 
beräknat per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till 
hälften betalas av den utträdande delägarkommunen och till återstående del av 
övriga delägarkommuner i förhållande till delägarkommunernas andelar i aktie
kapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 
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Utträde ur detta avtal påverkar inte giltigheten av eventuella avtal mellan den utträ
dande delägarkommunen och Sydvatten. Utträde ur detta avtal påverkar inte heller 
giltigheten av åtaganden som den utträdande delägarkommunen må ha gentemot 
Sydvatten eller annan delägarkommun på grund av detta avtal och som uppkommit 
före tidpunkten för utträdet. 

Vid utträde ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om övriga villkor för 
den utträdande delägarkommunens utträde ur detta avtal. 

§ 18 

Avtalets giltighet 
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga parter och gäller till och 
med den 31 december 2044. Om inte någon av delägarkommunerna skriftligen till 
övriga delägarkommuner säger upp avtalet senast fem (5) år före utgången av 
avtalstiden, förlängs avtalet automatiskt med femton (15) år i taget med fem (5) års 
uppsägningstid. 

Om uppsägning som nu sagts sker, upphör avtalet att gälla mellan samtliga paiter, 
såvida inte annat överenskoms. 

Delägarkommunerna är överens om att genomföra en gemensam översyn av avtalet 
vid utgången av den initiala avtalsperioden samt därefter, om tillämpligt, vid 
utgången av de förlängda avtalsperioderna om femton ( 15) år. 

Om detta avtal sägs upp ska delägarkommunerna upptaga förhandlingar om villko
ren för delägarkommunernas fmtsatta samarbete i bolaget och bolagets bestånd. 

§ 19 

Tidigare avtals upphörande m.m. 
När detta avtal godkänts och undertecknats av delägarkommunerna upphör det 
tidigare konso1tialavtalet att gälla. 

Val enligt § 11 förrättas vid första årsstämma och val enligt § 12 förrättas vid första 
tillämpliga årsstämma efter avtalets godkännande och unde1tecknande. 

Av detta avtal har delägarkommunerna tagit var sitt exemplar. 
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Bjuv den ?_Dl 4 ~ DÄ -30 

BJUVS KOMMUN 

Burlöv den 20 i4' - 0 6 -- O ';? 

BURLÖVS KOMMUN 

Eslöv den .MJ/4 - (/5 · I':> 

ESLÖVS KOMMUN 

Clh\ w 
Namnförtydligande 

Helsingborg den ,,..;?.'o ! Y- ()5, Z 2 

HELSINGBORGS STAD 

Nanmförtydligande 

Namnfö1tydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 
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Höganäs den )'O/i-t -06 -OS-

Namnförtydligande 

Kävlinge den 

KÄVLINGE KOMMUN 

Namnföttydligande 

Landskrona den 

Namnförtydligande 

Lomma den 

LOMMA KOMMUN 

ft._ L ~ 1r--------
Af'l de-, .s b~\'V\;"""'V'l 
Namnfö1tydligande 

Namnförtydlfgande / 

Namnfö1tydligande 

Namnförtydligande 

Namnfö1tydligande 
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Lund den 21 (6 -Z U/ ~ 

LUNDS KOMMUN 

/a~ 
/ t1q h 1-k(#vl b ~ 

Namnförtydligande 

Malmö den t/ 1 - \Lf 
MALMÖ STAD 

Nanmfö1tyd I igande 

Skurup den /9,/7 - / '7' 
n 

SKOMMUN 

·- 1·' 1 iNdnlli~rWdDM&d IN 
; 1, i "· '._ ~~jölk l !:J 
l\ vf r11 J ill l 1:.. l y1 ~ !!J Ll 10 UI u tei r(1 I ICie 

Staffanstorp den ILf/ri ;2.(JI L{ 

STAFFANSTORPS KOMMUN 

;/;L,(,; 
Namnfö1tydligande 

---

Namntö1tydligande 

f tuE/i~~ SL_ 
c-'~ r:11 &v S)a/lJES:S otU 
Namnförtydligande 
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Svalöv den 

SVALÖVS KOMMUN 

2>/4-/ 7r/J C, ft;/uScSc//\1 
Namnförtydligande 

Svedala den J.. Vf ~ I Y 

Vellinge den d28 

~ LINGEKOMM 

v,lUUM,-
c~ e I tfli Il tJ o F?l e10 . 
Namnförtydligande 
k.0N1.1,ii11W\~ 11, i ~en J 0 .yJ F>V/ VI. d t' 

Ängelholm den 2611-· c>7-ö5 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

Namnförtydligande 

13 (13) 143



Bilaga 1 

2014-01-02 

EJ SYDVATTEN 

Delägarnas Borgensåtaganden 

Borgcnsåtagandet fordclas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel 

Delägare Ägarandel LånEIB Lån Nordea LånSHB LånSHB LånSHB Län SHB Lån SHB Lån NIB Summa Borgensram 
efter 135 l:v1kr 220Mlcr 149 l:v1kr 152 l:v1kr 121 l:v1kr 150Mlcr 100 Mlcr 67 Mlcr borgens-

nyemission 2002-04-15 2006-05-31 2010-06-16 2011-04-14 2012-10-01 2013-06-10 2013-06-10 2013-12-1 l åtagande 
2012-06-01 2017-04-13 2016-05-30 2015-06-15 2014-03-01 2014-06-15 2018-06-10 2019-06-10 2023-12-11 

Bjuv 1,76% 2 801 200 2 796 800 2129 600 2 640 000 I 760 000 1 179 200 13 306 800 24930 200 

Burlöv 1,94% 3 105 000 4 730 000 3 099200 3 100 800 2347 400 2910000 1940000 1 299 800 22 532200 27 490 000 

Eslöv 3,75% 5 805 000 9 130 000 5 960 000 5 973 600 4537 500 5 625 000 3 750 000 2 512 500 43 293 600 53 137 500 

Helsingborg 15,32% 24 030 000 37 268 000 24346 600 24 396 000 18 537 200 22 980 000 15 320 000 10264400 177142200 220 000 000 

Höganäs 2,93% 4590 000 7 150 000 4 663 700 4 666400 3 545 300 4 395 000 2 930 000 1 963 100 33 903 500 41518 100 

Kävlinge 3,26% 4 995 000 7 920 000 5 170 300 5 183 200 3 944 600 4 890 000 3 260 000 2 184 200 37 547 300 46195 000 

Landslcrona 4,93% 7 695 000 11990000 7 837 400 7 843 200 5 965 300 7 395 000 4 930 000 3 303 100 56 959 000 69 858 000 

Lomma 2,33% 3 645 000 5 676 000 3 710 100 3 724 000 2 819 300 3 495 000 2 330 000 1 561 100 26 960 500 33 100 000 

Lund 12,87% 20250 000 31328 000 20472 600 20 504 800 15 572 700 19 305 000 12 870 000 8 622 900 148 926 000 182 367 900 

Malmö 34,05% 52 920 000 82 852 000 54 146 600 54 233 600 41200 500 51 075 000 34 050 000 22 813 500 393 291200 500 000 000 

Skurup 1,74% 2 766 400 2 105 400 2 610 000 1740000 1 165 800 10 387 600 25 000 000 

Staffanstorp 2,58% 4 050 000 6 270 000 4 097 500 4 104 000 3 121 800 3 870 000 2 580 000 1728600 29 821 900 33 000 000 

Svalöv 1,64% 2 565 000 3 982 000 2 607 500 2 599200 1984400 2 460 000 1640000 1 098 800 18 936 900 23 500 000 

Svedala 2,36% 1 350 000 2002 000 3 739 900 3 754400 2 855 600 3 540 000 2 360 000 1 581 200 21 183 100 33 441200 

Vellinge 3,99% 9 702 000 6 347 400 6 353 600 4 827 900 5 985 000 3 990 000 2 673 300 39 879200 60 000 000 

Ängelholm 4,55% 5 505 500 6 825 000 4 550 000 3 048 500 19 929 000 46000 000 

Summor 100,00% 135 000 000 220 000 000 149 000 000 152 000 000 121 000 000 150 000 000 100 000 000 67 000 000 1094000 000 1419537900 

M:\Lån\Borgensåtaganden\Borgensåtagande och borgensavgift 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

l0 nJ den 0 otunl Zo;g 
..:.....><."---'--=-'------ I 

Datum Ort 

dund( 

Underskrift Namnförtydligande L.enn()rf Pryf2. 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto . 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

bJ ol q.1.."~ den --'0~Lf _-_ l~--
ort Datum 

h._ "' 

-~t,4_ o_S-t-C\~L-\~~-· _____ KOMMUN 

Dkr-ik~ 
Underskrift Namnförtydligande 
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l<ommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

1!LlÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

L\\~ den Th'\ 'b - G't - \\r, -------
Ort Datum 

C~es~,~-,,c 
Namnförtydligande 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vell inge och Ängelholm har träffat följa nde 

TI LLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatt en AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta t illäggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enl ighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörl iga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet t räder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förva ras hos 
Sydvatten AB. --f!1#-~-~-~- - den J, !'J --o !- /'f- . 
Ort II Datum 

~/?J1--+-1_t/;,_~_;,~_*"1 _____ KOMMUN / 

I ;f 417 
-N~a~m-n-::-.. rt-y-d-~-ig-

1
'te~d,,_e_,t,.,.. __ ~_t_~_,,._· __ _ 

148



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGG SA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto . 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

d///lJ.c~ den /6~ 2-o;tf 
Ort f( Datr 

__,,s;~Y,-~-~~l?-tr-?1:.,.._,f ___ KOMMUN 

W-·~--
Unde,skdft~ Namnförtydligande 

Stefan Larsson 
Kommunchef 

149



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TI LLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad} 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad} enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 

Genom (i} samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii} Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun . Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB . 

L(A hll Jk ([) v,c,_ den IS/t 2ot8 
Ort Datum 

Lä nc/J k ruvic. .J -lJ KOMMUN 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffansto rp, Sva löv, Sveda la, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortia lavta l fö r regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB . Under förutsättning att 
kommunfullmäkt ige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Til läggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB är 
2018 att besluta om och genomföra en r iktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fö rde lning av aktiekapitalet 
Antalet ak tier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen . Som ett direk t 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad ska ll vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statist ik per den 31 december 2017 . En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i en lighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rö rliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och dr ifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal ska ll för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun . Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto . 

Detta tillaggsavtal har undertecknats i ett original for varje delagarkommun och forvaras hos 

Sydvatten AB. ~nn(\ 
s~:H-,,t,,T deo Da<~ ; s, pk-~ ~<r 2011/ \_ --X~ 

5°17\ffAiv\foK.P KOMMUN ~ Il\ .., ( l i ,....-,/1 

~V H L\ ~ V O L lf 

Underskrift Namnförtydligande 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TI LLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
. Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 

med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m ., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

·?( LMJ den JiJl~-/0-03 
~ Datum 

_ _;.,,,,e.,,,__.(._~~ ---"CA_· ____;_J~ ___ KOMMUN 
ANDERS MÅNSSON 
Kommunstyre lsens nrdlorandf 

BJUVS KOMMU N 

Namnförtydligande 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TI LLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads del.ägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Awlkelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

fle/J1ru1bor_:;1 den 22 /11?1/ 20 I f 
Ort J Datum ., 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. TIiiträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

M Cl / Wl ~ den / g D 5 L LI -------
Ort Datum 

K ot-r, ~ L ,S{- j e rt/\ -fe I cl C Jn i v1 n-1e l \ 
Namnförtydligande J 

154



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 

Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto . 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB . 

Ort Datum 
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Komm unerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv. Helsingborg, Höganäs, Käv linge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Sva löv, Svedala, Skurup, Ve llinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

t ill gällande konsortialavtal för regional vatten försörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 

kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad ) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavta l för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 

2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission t ill Båstad och därigenom möjl iggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB . 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapita let 

Anta let ak tier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resu ltat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier t ill Båstad ska ll vara sådant, att Båstads ande l av aktierna i Sydvatten AB 
efte r tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads ande l av den totala fo lkmängden i samtliga 

de lägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s stat istik pe r den 31 december 2017. En 
sam manstä lln ing över den nya fördelni ngen av aktiekapitalet kommer därefte r att bi läggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 

Genom (i) samtl iga pa rte rs undertecknande av detta t illäggsavta l, och (ii) Bå stads tecknande och 
bet alning av en ligt§ 2 nyemitterade ak ti er, till träde r Båstad konsortia lavtalet. 

§ 4. Awikelse från konsortialavta let 

Det antecknas att Båstads inträde i Sydvat ten AB, med samt liga de lägares samtycke, härigenom sker 
med vill koret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avta l om de lägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rö rl iga kostnader 
t ill Sydvatten AB förrän den planerade öve rförings ledningen t il l Båstad är färdigstä lld och drifttagen . 

§ 5. Avta lets omfattning 

I övrigt ska ll konsort ialavtalet gäl la oförändrat. 

§ 6. Gilt ighet 

Detta tilläggsavtal skall fö r sin giltighet vara beroend e av att Sydvatten AB genom årsstämmans 

bes lut år 2018 nyem itterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och beta las av Båst ads 
ko mmun. Ti lläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtl iga nyemitterade akt ier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta ti lläggsavtal har undertecknats i ett original för varje de lägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB . 

den / ff / 4 - - ------
Datum 

Mikael Persson 

Namnförtyd ligande 

Mats Svedberg 
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Kommunerna Bjuv, Bu rlöv, Båstad, Es löv, Helsingborg, Höganäs, Kävl inge, Landskro na, Lomma, Lund, 
Ma lmö, Sta ffanstorp, Sva löv, Sveda la, Skurup, Ve ll inge och Änge lholm har träffa t följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för reg ional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ l . Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB . Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB . 

§ 2. Delägarskap och fördelning av akt iekapitalet 

Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktie r, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m ., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen t ill Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning dä rtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktie r har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto . 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original fö r varje delägarkommun och fö rvaras hos 
Sydvatten AB . 

Ort 

l t !J 
Datu m / 

i ~/! 

Narnn förtydligan9~ 

lam-Åke Ståhl 
Burlövs komrnun 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TI LLÄGGSA VT AL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen . Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 

Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 

Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 

I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun. Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

l/«111117 den b l!f/'1/f ttf/'8' 
_O_rt.J;..lµ~ ('+--- Datum ' 

_ _,._~~~~r;:,,;;~~--f'{~ ____ KOMMUN 

~ KOMMUM Namnförtydligande 
agnus Al oKURU~S KOMMUN 

m Marcus W,llman 
Kommunstyrelsens ordfönanrfA d, , . .. ruJmmun ,re,, tor 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ S. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun . Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

,, ,, . I '! ' r ,, ~· ~ • 1 f 
~~~~~~_den~~~~~~~ 
Ort Datum 

( ~• I• , /JI - -1--L _ ___ _ ____ KOMMUN 

")I Namnförtydligande 

159



Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm har träffat följande 

TILLÄGGSAVTAL 

till gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB . Under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (nedan Båstad) 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av akt iekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier till Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av aktierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad) enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017. En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i) samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii) Båstads tecknande och 
betalning av enligt§ 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortialavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avta l om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatt en AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörliga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsortialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Giltighet 
Detta tilläggsavtal skall för sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun . Tilläggsavtalet träder ikraft den dag betalning för samtliga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto . 

Detta tilläggsavtal har undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

UcLU AJt1-t" denJ~ au q - (~ 
Ort Datum J 

vf;Uj 3. KOMMUN 0:: LQ_ Gc,I\Jrt LJ01t~ 
Underskrift Namnförtydligande 
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Kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, 
Ma lmö, St affansto rp, Svalöv, Sveda la, Skurup, Vell inge och Ängelholm ha r träffa t följande 

Tilll.ÄGGSAVTAl 

t ill gällande konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

§ 1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Båstad avser inträda som delägare i Sydvatten AB. Under fö rutsättning att 
kommunfullmäkt ige i samtliga nuvarande delägarkommuner och i Båstads kommun (neda n Båstad} 
beslutar att ingå detta Tilläggsavtal för Båstads delägarskap kommer årsstämman i Sydvatten AB år 
2018 att besluta om och genomföra en riktad nyemission till Båstad och därigenom möjliggöra ett 
inträde av Båstad som aktieägare i Sydvatten AB. 

§ 2. Delägarskap och fördelning av aktiekapitalet 
Antalet aktier i Sydvatten AB utökas genom den ovan angivna riktade nyemissionen. Som ett direkt 
resultat därav kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i bolaget att något 
justeras. 

Antalet nyemitterade aktier t ill Båstad skall vara sådant, att Båstads andel av akt ierna i Sydvatten AB 
efter tecknandet av de nya aktierna motsvarar Båstads andel av den totala folkmängden i samtliga 
delägarkommuner (inklusive Båstad} enligt SCB:s statistik per den 31 december 2017 . En 
sammanställning över den nya fördelningen av aktiekapitalet kommer därefter att biläggas detta 
avtal. 

§ 3. Tillträde 
Genom (i} samtliga parters undertecknande av detta tilläggsavtal, och (ii} Båstads tecknande och 
betalning av enl igt § 2 nyemitterade aktier, tillträder Båstad konsortialavtalet. 

§ 4. Avvikelse från konsortia lavtalet 
Det antecknas att Båstads inträde i Sydvatten AB, med samtliga delägares samtycke, härigenom sker 
med villkoret att Båstad, i enlighet med vad som anges i det Avtal om delägarinträde m.m., som 
ingåtts mellan Sydvatten AB och Båstads kommun, inte ska erlägga några fasta eller rörl iga kostnader 
till Sydvatten AB förrän den planerade överföringsledningen till Båstad är färdigställd och drifttagen. 

§ 5. Avtalets omfattning 
I övrigt skall konsort ialavtalet gälla oförändrat. 

§ 6. Gilt ighet 
Detta tilläggsavtal skall fö r sin giltighet vara beroende av att Sydvatten AB genom årsstämmans 
beslut år 2018 nyemitterar aktier som i direkt anslutning därtill tecknas och betalas av Båstads 
kommun . Tilläggsavtale t träder ikraft den dag betalning fö r samt liga nyemitterade aktier har 
inkommit på av Sydvatten AB anvisat konto. 

Detta tilläggsavtal ha r undertecknats i ett original för varje delägarkommun och förvaras hos 
Sydvatten AB. 

Ort Datum 
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ARBETSMILJÖ 
VERKET 

BESLUT 
Datum 

2018-09-11 
Vår beteckning Sid 

2017 /057871 1 (15) 

BÅSTADS KOMMUN 

BÅSTADS KOMMUN 
Enheten för region syd 

Helena Eneroth, 010-730 9182 269 80 BÅSTAD 

Delgivning 

Föreläggande med vite 

Ert organisationsnummer 
Arbetsställe 
Besöksadress 

Beslut 

212000-0944 
BÅSTADS KOMMUN 
V ÅNGA VÄGEN 2, BÅSTAD 

Kommunstyrelsen 

2018 -09- f2 
onrK.f.0?./J.9..8 . .... 
'1 ()' .} .. -:-. . <J. .Q. .Q. "". "". 

Vi förelägger er vid vite av 100.000 kronor att senast den 18 januari 2019 ha 
genomfört följande åtgärder vid arbetsstället ovan. Reglerna om att vi har rätt 
att fatta beslut om föreläggande och förena beslutet med vite finns i 7 kap. 7 § 
arbetsmiljölagen. 

la. Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena med 
avseende på organisatoriska och sociala faktorer för samtliga chefer i er vård 
och omsorgsverksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 

• Kraven i arbetet för såväl enhetscheferna som för verksamhetschefen. 
• Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven. 

Undersökningen ska också omfatta om enhetscheferna och verksamhetschefen 
har kännedom om: 

1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 

räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Undersökningen ska därutöver omfatta om enhetscheferna och 
verksamhetschefen känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1-5 
ovan. 

Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 ·Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 162
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Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

b. Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt 
handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska även anges 
vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt tidpunkt för kontroll att 
åtgärderna gett avsedd effekt. 

c. Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av kravpunkterna 1 a-b ovan. 

d. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla kravpunkterna 1 a-b ovan. 

Se 8, 10 och 12 §§Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 10 § (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö 
samt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen. 

2 a. Ni ska se till att en undersökning görs av arbetsförhållandena för dag- och 
nattpersonal i hemvården med avseende på organisatoriska och sociala faktorer 
i er verksamhet. Undersökningen ska minst omfatta följande: 

• Kraven i arbetet för dag- och nattpersonal i Hemvården 
• Om resurserna för arbetet är anpassade till kraven. 
• Om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa. 
• Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt 

psykiskt påfrestande. 
• Om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling. 

Undersökningen ska också omfatta om arbetstagarna har kännedom om: 

1. Vilka arbetsuppgifter som de ska utföra. 
2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet. 
3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. 
4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när den tillgängliga tiden inte 

räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras. 
5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 

Undersökningen ska därutöver omfatta om arbetstagarna känner till vilka 
befogenheter de har enligt punkterna 1-5 ovan. 
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Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt 
och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte. 

b. Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen, i en skriftlig tidsatt 
handlingsplan ange de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och som inte genomförs omedelbart. I planen ska även anges 
vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs och tidpunkt för konh·oll att 
åtgärderna gett avsedd effekt. 

c. Ni ska ge arbetstagarna och skyddsombud möjlighet att medverka i 
uppfyllandet av kravpunkterna 2a-b ovan. 

d. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för 
att uppfylla kravpunkterna 2a-b ovan. 

Se 8 § AFS 2001:1, 9-13 §§ AFS 2015:4 samt 3 kap 2 § AML 

3. Ni ska vidta åtgärder för att säkerställa att era chefer inom äldreomsorgen, 
såväl inom hemvården som inom de särskilda boendeformerna, känner till och 
arbetar enligt de centrala rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete som ni som 
arbetsgivare har fastställt. 

Se 4 §och 5-7 §§ AFS 2001:1 

4. Ni ska ta fram verksamhetsanpassade rutiner för undersökning av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. Rutinerna ska dokumenteras 
skriftligt. 

Av rutinerna ska framgå att undersökningarna ska göras regelbundet och i 
samband med att arbete på ny plats påbörjas samt inför förändringar av 
verksamheten. Av rutinerna ska framgå att minst följande 
arbetsmiljöförhållanden undersökas: 

• belastningsergonomiska förhållanden i samband med till exempel 
personförflyttningar, omvårdnadsarbete, städning och mathantering 

• riskerna för våld eller hot om våld 
• organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden (till exempel 

förekomsten av ohälsosam arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande 
arbete, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling) 

• mikrobiologiska hälsorisker (smitta) 
• kemiska hälsorisker i samband med städning (inklusive disk och tvätt) 
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För hemvården ska utöver ovan punkter också följande arbetsmiljöfaktorer 
ingå i undersökningen: 

• bilkörning och cykling i tjänsten 
• undersökning av arbetsmiljön i ordinära boenden 

Av rutinerna ska även framgå hur undersökningarna ska gå till, när de ska 
göras och vem som är ansvarig för att de blir gjorda. 

Se 4-6 §§Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi, 
5 och 9-13 §§ AFS 2015:4, 4, 5, 8 och 10 §§ AFS 2001:1. Se även 4 och 5 §§ 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan och överkänslighet som den 19 
november 2018 ersätts av 5 och 6 §§ AFS 2018:4 om smittrisker 

Upplysning 
Den 19 november 2018 träder ny föreskrift AFS 2018:4 om smittrisker i kraft 
istället för AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker som då upphör att 
gälla. 

5 a. Ni ska vidta åtgärder för att säkerställa att de som har fått uppgifter i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom er äldreomsorgsverksamhet har de 
befogenheter, resurser och kunskaper inom arbetsmiljöområdet samt den 
kompetens som krävs för att bedriva ett väl fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Kunskaperna ska minst omfatta: 

• regler som har betydelse för er arbetsmiljö inom Äldreomsorgen, 
• fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för 

ohälsa och olycksfall, 
• metoder för undersökning och riskbedömning 
• åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt 
• arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö för alla. 

b. Ni ska anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp med 
särskilda kunskaper inom områdena belastningsergonomi, organisatorisk och 
social arbetsmiljö, smitta samt våld och hot i arbetsmiljön när ni åtgärdar 
kravpunkten Sa ovan. Vidare ska den ni anlitar ha särskilda kunskaper om 
metoder för undersökning och riskbedörrming som lämpar sig för 
Äldreomsorgen. 

Se 6, 7 och 12 §§ AFS 2001:1 
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6 a. Ni ska se till att era arbetstagare inom såväl hemvården som inom de 
särskilda boendeformerna har tillräckliga kunskaper om: 

• 
• 
• 

• 

lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, 
hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, 
vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig 
manuell hantering medför, och 
tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 

Ni ska även se till att era arbetstagare får instruktioner och möjlighet att träna in 
en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. 

b. Ni ska ta hjälp av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp med 
särskilda kunskaper inom belastningsergonomi och förflyttningsteknik. 

Se 9 § AFS 2012:2 samt 7och12 §§ AFS 2001:1 

6 a. Ni ska vidta åtgärder som säkerställer att era arbetstagare inom hemvården 
har sådan kunskaper och har fått sådan information samt instruktioner att de 
kan utföra arbetet på ett säkert sätt med hänsyn till riskerna för våld eller hot 
om våld. De åtgärder ni vidtar ska minst omfatta kunskaper i bemötande av 
personer med demenssjukdomar och personer med psykisk ohälsa. 

b. Ni ska också vidta åtgärder som innebär att era anställda inom 
äldreomsorgen regelbundet övar hur de ska agera i en händelse av våld eller 
hot om våld, inklusive hanteringen av alla typer av larm som finns i 
verksamheten. 

Se 3, 4 och 7 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och 
hot i arbetsmiljön. 

7. Ni ska se till att alla inom verksamhetsområde vård och omsorg som utför 
arbete som kan medföra risker orsakade av smittämnen på arbetsplatsen ska få 
utbildning/kunskaper om dessa risker och hur man ska undvika dem. 

Utbildningen ska ge kunskap om: 

• 

• 
• 

god hygienisk arbetsmiljöpraxis, inklusive verksamhetens rutiner för 
detta 
hur man hanterar vassa föremål och kontaminerat material 
hur man använder säkra produkter för att skydda sig mot stick- och 
skärskador 
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• hur man minskar risken för smitta om en oönskad händelse har inträffat. 

Se Sa, 14 och 22 §§ AFS 2005:1 och från den 19 november 201813-14 §§ 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker 

Upplysning 
Den 19 november 2018 upphör föreskriften (AFS 2005:1) om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, att gälla. God 
hygienisk arbetsmiljöpraxis enligt 22 § AFS 2005:1 kommer den 19 november 
2018 att ersättas av 14 §(Särskilda hygienåtgärder) i den nya föreskriften om 
smittrisker (AFS 2018:4) som då börjar att gälla. I 13 §i den nya föreskriften om 
smittrisker och som avser utbildning av arbetstagare, ska utbildningen bland 
annat ta upp hur man ska följa hygienåtgärderna i 14 §. 

Vi förelägger er också vid vite av 2 000 kr att meddela oss om er verksamhet 
övergår till att drivas av en annan fysisk eller juridisk person. Ange namn, 
organisationsnummer och adress på den som har övertagit verksamheten. 
Kravet om att ni ska meddela oss gäller till dess att vi avslutar ärendet. Reglerna 
om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn finns i 7 
kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön 
Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era 
arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om 
detta finns i 3 kap. 2 §arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmiljön gäller 
även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna. 

Skäl för vårt beslut 
Den 25, 26 oktober och den 7 november 2017 inspekterade vi ert 
arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen i Båstad kommun. Vi såg då vissa 
brister i arbetsmiljön. Ni fick två inspektionsmeddelande den 24 november 
2017, ett ställt till Båstad kommun och ett ställt till Båstad kommuns 
verksamhetsområde Vård och omsorg, där vi beskrev bristerna och ställde krav 
på att ni skulle åtgärda dem. Vid vår uppföljning har det visat sig att de brister 
vi redovisar nedan finns kvar. 

Hög arbetsbelastning chefer 
Ni har inte undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland era chefer 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg. 
I samband med inspektionsinsatsen hösten 2017 framkom att era enhetschefer 
inom Hemvården upplever en hög arbetsbelastning. En mycket stor del av 
arbetstiden går åt till rekryterings och bemanningsfrågor och de har svårt att 
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hinna utgöra ett tillräckligt stöd för sina medarbetare. En av enhetscheferna har 
43 fast anställda medarbetare och utöver det också ett antal timanställda. 
Verksamhetschefen för Vård och omsorg har 17 underställda varav 13 är 
direktrapporterande enhetschefer. Verksamhetschefen uppger att 50 procent av 
hennes arbetstid är allokerad till politiker och att hon inte hinner utgöra det 
stöd för sina enhetschefer som de behöver. 
En del av de brister som verksamhetschef, enhetschefer och skyddsombud 
beskriver i samband med inspektionsinsatsen och som de anser bidrar till den 
höga arbetsbelastningen är: 

• Sommargäster som bor i Båstad kommun under allt större delar av året och 
har beviljade hemvårdinsatser sin hemkommun. De kommer ofta med kort 
varsel, eller ändrar sin vistelselängd med kort varsel. Förutsättningarna för att 
ge omvårdnad är många gånger mycket svårare i en trång sommarstuga än i det 
riktiga boendet i hemkommunen och ändå kopieras insatserna utan att på nytt 
bedömas enligt förutsättningarna i sommarhemmet. 

Det händer även att vårdtagare som bor på särskilda boenden i sin 
hemkommun kommer till Båstads kommun på sommaren och ska ges 
omvårdnad i sommarhemmet utan de förutsättningar som finns på särskilda 
boenden i form av till exempel utrymme och hjälpmedel. Enligt enhetscheferna 
tar det mycket tid och är komplicerat att planera och genomföra hemvårds
insatserna för sommarboende. I dagsläget uppgår hemvårdsinsatserna för 
sommarboende till 3 250 timmar och denna siffra är ökande. Enhetscheferna 
beskriver att de utöver sin egen enhet täcker en kollegas enhet under semestern 
och samtidigt försöker få hela organisationen kring sommargästerna att 
fungera. Enhetscheferna uttrycker att situationen som de befinner sig i på 
sommaren är omänsklig. 

• Stora svårigheter att rekrytera personal till Äldreomsorgen under hela året 
och särskilt inför sommarperioden. 

• Grundbemanningen räcker inte till. Det saknas personal för att täcka behovet 
av hemvårdsinsatser. Detta beror enligt enhetschefer och skyddsombud bland 
annat på att arbetsgivaren räknar tillgängliga timmar per medarbetare felaktigt 
då man räknar på 25 semesterdagar per medarbetare trots att 73 procent av 
medarbetarna har 31 semesterdagar. Flera hemvårdsinsatser genomförs med 
dubbelbemanning då arbetet inte kan utföras ensam på grund av belastnings
ergonomiska risker eller risker för våld eller hot om våld eller då arbets
uppgiften är starkt psykiskt påfrestande. fogen dubbelbemanning är inräknad i 
grundbemanningen vilket ytterligare bidrar till att personalen inte räcker till för 
att täcka behovet av hemvårdsinsatser. Enhetscheferna inom hemvården 
använder upp till 70 procent av sin arbetstid för rekrytering/bemanningsfrågor. 
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• Enhetscheferna rapporterar i ett flertal olika system och de beskriver att 
ITsystemen inte fungerar felfritt. De upplever också att IT stödet brister, både 
avseende tillgänglighet och förmåga att lösa problemen som uppstår. 

Enhetscheferna beskriver vidare att HR stödet som köps in från Helsingborg 
inte utgör det stöd som de behöver i personal/lönefrågor. Enhetschefer och 
verksamhetschef beskriver att de ägnar sig åt mycket som ligger utanför själva 
kärnuppdraget och att de upplever att detta har sin grund i att verksamheten/ 
budgeten är underdimensionerad. För få chefer, för låg grundbemanning, för 
lite tid och pengar till kompetensutveckling leder till att de "släcker bränder" 
istället för att ägna sig åt att stödja och utveckla verksamheten och dess 
medarbetare. Denna bild delas av huvudskyddsombuden. 

De stora utmaningarna i vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun 
med ett ekonomiskt underskott och en högre andel äldre i befolkningen än i 
övriga riket föranledde en genomlysning av verksamheten gjord av extern 
kompetens våren 2017. Slutrapporten från 24 augusti 2017 visar att 
verksamheten har färre anställda än rikssnittet och att betydande delar av 
verksamhetens underskott kan förklaras av att kostnader helt saknas i budget 
eller enbart delvis ingår i budgeten. Ett arbete är påbörjat med att komma till 
rätta med delar av de brister som beskrivs ovan. 

I ert svar anger ni att ni delar vår bild om att arbetsbelastningen för cheferna är 
för hög på alla nivåer inom vård- och omsorgsverksamheten och att ni som 
åtgärd har tagit beslut om att tillsätta tre nya avdelningschefer. 
På frågan om någon undersökning och riskbedömning har föregått åtgärden om 
att besluta om att anställa fler chefer, i samband med uppföljningen den 16 maj 
2018 berättar ni att ni är på gång med en undersökning av den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön för cheferna för att ta reda på om det föreligger fler 
risker som behöver åtgärdas. Men att denna undersökning ännu inte är 
påbörjad. 

Om arbetstagare har hög arbetsbelastning och resurserna inte är anpassade för 
att hantera arbetsbelastningen och det pågår under längre tid kan det vara en 
hälsorisk. Och om åtgärder för att motverka hög arbetsbelastning genomförs 
utan att orsakerna bakom den höga arbetsbelastningen är kända finns risk att 
åtgärderna inte får den effekt som det var tänkt. 

Hög arbetsbelastning hemvården 
Ni har inte tillräckligt undersökt förekomsten av hög arbetsbelastning bland era 
arbetstagare inom hemvården. 
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Ni genomför en typ av undersökningar av era vårdtagares situation och får 
därmed en del information om vilka arbetsmiljöförhållanden som kan utgöra 
risker för ohälsa och olycksfall för era medarbetare men utöver checklistan hos 
vårdtagaren och en skyddsrond av lokaler (Bjäredalen) görs inga 
undersökningar av arbetsmiljön för era medarbetare. 

I samband med inspektionsinsatsen beskriver enhetscheferna att bemanningen 
aldrig riktigt räcker till för dagpersonalen, mest märkbart är detta på kvällsturer 
och helgturer. 

Brister/möjliga orsaker till hög arbetsbelastning som verksamhetschef, 
enhetschefer, arbetstagare och skyddsombud beskriver i samband med 
inspektionsinsatsen är: 

• Låg grundbemanning, antalet tillgängliga timmar räcker aldrig riktigt till för 
de insatser som ska genomföras. 

• Felaktig uh·äkning av semesterdagar vilket ger färre tillgängliga arbetstimmar 
i praktiken jämfört med i planen. 

• Tiden som får läggas hos varje vårdtagare utgår inte från faktiska data och 
tidsåtgång utan ifrån antaganden om schablontider. Chefer, medarbetare och 
skyddsombud upplever att schablonerna har satts utifrån att passa en budget 
istället för att återspegla den faktiska tid som behövs för insatserna. 

• Tiden för att förflytta sig till och från vårdtagare är inte inräknad i själva 
arbetstiden utan ingår i så kallad kringtid tillsammans med möten, 
dokumentation, kompetensutveckling et cetera. Kringtiden utgår inte heller den 
utifrån faktiskt uppmätt tid. Chefer, medarbetare och skyddsombud upplever 
att kringtiden är för lågt satt vilket också ses då denna tid ligger under det i 
tidssystemet inrapporterade antalet arbetade timmar. 

• Dubbelbemanning är inte inräknat i tiden som finns tillgänglig bland 
medarbetarna. Det är räknat på singelbemanning trots att dubbelbemanning är 
vanligt på grund av fysiskt eller psykiskt krävande insatser eller förhöjd risk för 
våld eller hot om våld i samband med en insats. 

• Bristande kunskap och kompetens i belastningsergonomi, förflyttningsteknik, 
kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa, vilket gör att 
arbetsuppgifter blir svårare och kan ta längre tid än vad som är tänkt. 

• Arbetsuppgifter som ligger utanför kärnuppdraget och därmed utanför det 
som personalen är utbildad för att göra förekommer, som till exempel 
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tilläggstjänsten att städa i ordinära boenden, samt att tvätta, byta däck och i 
övrigt ta hand om de bilar som används i hemvården. 

I samband med inspektionsinsatsen framkom också att nattpersonalens 
arbetsbelastning i än mindre grad, än vad som ovan beskrivs, är undersökt. 
Insatserna hos vårdtagarna på natten finns inte med i några genomförande
planer. Insatserna planeras inte i Alfa-E-systemet som de gör för dagpersonalen. 
Nattpersonalen deltar inte i teammöten. Skyddsombuden beskriver en arbets
situation som präglas av ovisshet. Nattpersonalen erbjuds inte medicinska 
kontroller och precis som för dagpersonalen har de bristande kunskap och 
kompetens i belastningsergonomi, förflyttningsteknik, kunskap om demens
sjukdomar och psykisk ohälsa. 

Efter den genomlysning av Vård och omsorgsverksamheten som Båstads 
kommun lät göra våren 2017 har ett arbete med att komma tillrätta med vissa av 
ovan beskrivna brister påbörjats. 

I ert svar beskriver ni att det under våren 2018 pågår en undersökning av 
arbetsmiljön med extra fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer 
för hela Vård och omsorg där hemvården ingår. Ni anger vidare att 
företagshälsovård kommer att anlitas för stöd i riskbedömning och 
handlingsplan. 

I samband med uppföljningen berättar ni att ni räknar med att arbetet med att 
riskbedöma och upprätta handlingsplan för åtgärder beräknas vara klart i 
augusti 2018. Ni avser att aggregera svaren i grupp per chef. Ni planerar också 
att genomföra en särskild undersökning för nattpersonalen under 2018 men 
denna är ännu inte påbörjad. 

Om arbetstagarna har hög arbetsbelastning och resurserna inte är anpassade för 
att hantera kraven i arbetet och det pågår under längre tid kan det vara en 
hälsorisk. 

Verksamhetsanpassade rutiner inom äldreomsorgen samt kunskaper 
arbetsmiljö för chefer och kontaktpersoner inom äldreomsorgen 
Ni har centrala, skriftliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
bedrivas men dessa är inte i tillräcklig grad kända av dem som berörs. Detta 
kan leda till att viktiga kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

I samband med inspektionsinsatsen framkom att enhetscheferna inom 
Äldreomsorgen inte känner till Båstads kommuns centrala rutiner för att 
undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller 
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olycksfall för medarbetarna. De delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som genomförs av enhetscheferna inom Äldreomsorgen är skyddsrond av 
lokaler, undersökningar och i viss utsträckning riskbedömningar av vård
tagarnas boendemiljö samt en enkät om årlig uppföljning som begärs in av 
HR. 

Då arbetsmiljöförhållanden och därmed risker kan skilja sig åt i hög grad inom 
kommunal verksamhet är det viktigt att varje verksamhet anpassar eller gör 
tillägg till de centrala rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I era 
centrala rutiner beskriver ni också att de olika verksamheterna ska anpassa 
rutinerna för att passa den verksamhetsspecifika arbetsmiljön och de risker som 
finns där. Vid inspektionsinsatsen framkom dock att ni saknar 
verksamhetsanpassade rutiner som beskriver hur ni ska arbeta med ert 
systematiska arbetsmiljöarbete inom Äldreomsorgen vad gäller undersökningar 
och riskbedömningar. Ni kunde i samband med inspektionsinsatsen inte 
uppvisa eller beskriva rutiner för att undersöka och riskbedöma 
arbetsmiljöfaktorer som erfarenhetsmässigt utgör risker för medarbetare inom 
äldreomsorgen. 

Vidare framkom att enhetscheferna inom äldreomsorgen inte har tillräckliga 
kunskaper om de risker som finns i arbetsmiljön eller hur de ska gå tillväga för 
att undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder för normalt förekommande 
risker. Några undersökningar avseende medarbetarnas arbetsmiljö utöver 
skyddsrond av lokaler och medarbetarsamtal görs inte i dagsläget. 
Det görs således inga undersökningar och riskbedömningar av 
arbetsmiljöfaktorer som erfarenhetsmässigt utgör risker för medarbetare inom 
äldreomsorgen såsom: 

• en samlad bild av belastningsergonomiska risker, det vill säga den totala 
fysiska belash1ingen för medarbetarna 

• organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer inklusive förekomsten av 
starkt psykiskt påfrestande arbete. 

• trafiken - förflyttning till och från vårdtagares ordinära boenden 

• mikrobiologiska arbetsmiljöfaktorer - smitta 

• kemiska arbetsmiljöfaktorer - till exempel i samband med städning, 
diskning och tvätt 

I samband med inspektionen framkom också att ni har kontaktpersoner inom 
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hemvården som ni beskriver ska genomföra undersökningar och risk
bedömningar av arbetsmiljön i de ordinära boendena. Enligt medarbetare och 
skyddsombud genomförs dessa undersökningar i varierad grad och omfattning. 
Kontaktpersonerna har inte fått någon utbildning/ information om hur dessa 
undersökningar ska gå till eller hur man bedömer de risker man finner i 
samband med undersökningen. 

Underlaget/ checklistan som används för dessa undersökningar saknar flera 
viktiga aspekter i arbetsmiljön som behöver undersökas. Det saknas en rutin för 
hur detta arbete ska gå till. Kontaktpersonerna har inte fått denna 
arbetsmiljöuppgift skriftligen tilldelad men enligt vad som framkom i samband 
med inspektionsinsatsen är det enhetschefers och medarbetares uppfattning att 
kontaktpersonerna har denna arbetsmiljöuppgift. 

Om de personer som ska bedriva arbetsmiljöarbetet i organisationen inte har 
tillräckliga befogenheter, resurser eller kunskaper för de arbetsmiljöuppgifter de 
ska utföra i verksamheten minskar effekten av arbetsmiljöarbetet då risker 
kanske inte uppmärksammas eller kan åtgärdas. 

Vid inspektionen framkom också att ni saknar rutiner för hur städning ska gå 
till i de ordinära boendena som har städning som tilläggstjänst i biståndet. Era 
undersköterskor som utför städningen använder sig av den utrustning och de 
rengöringsmedel som finns i de ordinära boendena utan att veta om dessa är 
lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Ni har inte gjort någon bedömning av vare sig 
utrustning och rengöringsmedel eller av de belastningsergonomiska aspekterna 
av arbetsuppgiften 

I ert svar anger ni bland annat att ni har gått igenom rutinerna för systematiskt 
arbetsmiljöarbete i samband med ledningsgruppsträffar men att ni även avser 
att genomföra en utbildning i grundläggande arbetsmiljöarbete. 

Avseende kontaktpersonerna svarar ni att ni planerar en utbildning 
tillsammans med kommunens HR-avdelning samt att ni har utvecklat och 
förtydligat checklistan som ska utgöra underlag för undersökningen som 
kontaktpersonerna är ansvariga för. 

I samband med uppföljningen berättade ni att dessa utbildningar var planerade 
till den 18 maj respektive den 17 juni 2018. 

I ert svar anger ni också att ni har påbörjat arbetet med verksamhetsanpassade 
rutiner som bättre ska stödja den aktuella verksamheten men att ni i samband 
med den grundläggande arbetsmiljöutbildning som ska genomföras för 
cheferna också avser att arbeta vidare med detta. 
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I samband med inspektionen framkom att era arbetstagare inte har tillräckliga 
kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser/ hur teknisk 
utrustning och hjälpmedel ska användas/vilka risker olämpliga arbets
ställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför/ tidiga 
tecken på överbelastning av leder och muskler. 

I ert svar anger ni att antalet utbildningsplatser för den här typen av utbildning 
har varit för lågt i kommunen under en tid nu. Ni har nu utökat antalet 
utbildningsplatser så att såväl nya medarbetare som befintliga medarbetare ska 
kunna få alternativt repetera utbildningen i belastningsergonomi och 
förflyttningsteknik. Ni anger vidare att de utbildare som finns inom er 
rehabiliteringsverksamhet behöver komplettera sin utbildning för att på ett 
korrekt sätt kunna genomföra utbildningar samt förhålla sig till nya rön. 

I samband med uppföljningen berättar ni att ni så här långt har utbildat ca 80 
medarbetare men att ni tror att ni tidigast kommer att vara klara vid 
halvårsskiftet 2019. 

Kunskaper och färdigheter kring våld eller hot om våld 
I samband med inspektionen framkom att arbetstagarna inom hemvården ofta 
arbetar hemma hos vårdtagare med demenssjukdomar eller psykisk ohälsa och 
att det förekommer att vårdtagare är utåtagerande. Detta medför att arbets
tagarna riskerar att hamna i situationer som kan medföra våld eller hot om våld. 

Såväl skyddsombud som arbetstagare vittnar om att personalen i hemvården 
inte har tillräckliga kunskaper om demenssjukdomar och psykisk ohälsa för att 
så långt det är möjligt förebygga situationer som kan medföra våld eller hot om 
våld. 

Det framkommer också att ni inte övar på vad man som medarbetare ska göra i 
nödsituationer inklusive användning av larm och vad man ska göra om någon 
kollega larmar om hjälp. 

I ert svar anger ni att ni ska genomföra utbildningar för såväl chefer som 
medarbetare och att dessa ska genomföras av externt sakkunniga. Ni anger 
också att den rutin för hot och våld som finns i kommunen ska aktualiseras på 
nytt på arbetsplatsträffar. 

I samband med uppföljningen berättar ni att kunskaperna som erhålls vid dessa 
utbildningar sen ska komma att ingå i er introduktion av nya medarbetare. Ni 
berättar vidare att ni också avser att utbilda medarbetarna i lågaffektivt 
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I samband med inspektionsinsatsen framkom att ni inte i tillräcklig omfattning 
gett arbetstagarna utbildning och kunskaper om smith·isker i arbetet. 

I ert svar anger ni att det är tänkt att utbildningen i basala hygienrutiner som 
finns i kommunen ska genomföras årligen och att denna ilmefattar kunskaper 
om smittrisker. Ni anger vidare att ni kommer att förtydliga och skärpa denna 
utbildning under 2018 men att den enligt ert årshjul ska genomföras i december 
och därför är genomförd i december 2017. 

I samband med uppföljningen kunde ni inte redogöra för om alla berörda 
medarbetare har fått sådana kunskaper som kravet avser. 

I vårt brev till er den 19 juni 2018 fick ni möjlighet att lämna era synpunkter på 
villkoren och tidpunkterna. 

Ni har i ett mail den 29 juni 2018 angett att ni inte har några invändningar mot 
underrättelse i ärendet 2017 /057871. 

Mot bakgrund av ovan redovisade brister så anser vi att det finns skäl att 
förelägga er att åtgärda bristerna. Vi gör också bedömningen att föreläggandet 
ska förenas med ett vite på 100.000 kronor. 

Meddela oss när ni uppfyllt kraven 
När ni har uppfyllt kraven ska ni meddela oss. Skriv vår beteckning 
2017 /057871 i meddelandet. Reglerna om att vi har rätt att få den information 
som vi behöver för vår tillsyn films i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen. 

Ärendet har prövats vid vårt kontor i Malmö och har avgjorts av sektionschefen 
Kristina Gavare i närvaro av juristen Anna Sunden efter föredragning av 
arbetsmiljöinspektören Helena Eneroth 

Vad är förelägga 
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet 
gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite, 
vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en 
summa pengar. 
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Ni kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, men ni ska skicka 
överklagandet till oss för att vi ska kontrollera att det har kommit in i rätt tid. Vi 
prövar också om det finns skäl att ändra vårt beslut. 

Vi måste få överklagandet inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 
Annars kan överklagandet inte prövas. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, och om vi inte ändrar beslutet på det 
sätt som ni har begärt, så skickar vi överklagandet till förvaltningsrätten. 

Ange vilket beslut som överklagas. Hänvisa till vårt ärendenummer och 
datumet för beslutet. Berätta hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. 

Överklagandet ska också innehålla följande uppgifter om er: 
• namn 
• personnummer eller organisationsnummer 
• postadress och e-postadress 
• telefonnummer (hemligt telefonnummer behöver bara lämnas om 

domstolen begär det) 

Om ni har ett ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och 
telefonnummer anges. 

Vår adress: 
Arbetsmiljöverket 
112 79 Stockholm 

Vår e-postadress: 
arbetsmiljoverket@av.se 
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Enheten för region syd 

Helena Eneroth, 010-730 9182 

Mottagare av delgivning: 
Båstads kommun 

Uppgifter om handlingen/handlingarna: 
Föreläggande med vite 

Handlingens/handlingarnas datum: 
2018-09-11 

Ja har denna da 

Datum 

2018-09-11 

Arbetsmiljöverket 
112 79 Stockholm 

Datum Namnteckning 

Telefon arbete Namnförtydligande 

Telefon bostad Ny adress 

Vår beteckning 

2017 /057871 

Om mottagaren av delgivningen är ett aktiebolag eller annan juridisk 
person ska delgivningskvittot undertecknas av behörig firmatecknare. 
Om delgivningskvittot undertecknas av någon annan än behörig 
firmatecknare, ska en skriftlig fullmakt bifogas. 

Glöm inte att ange datum för mottagandet. 

Detta kvitto ska sändas till Arbetsmiljöverket omgående. 

Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t ex genom 
stämningsman. 

Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 •Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se ·Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 
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Datum: 2018-12-21 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001181/2018 – 900 
 
 

Beslutsloggen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för januari 2019 godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen finns det en rutin  
för uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde bifogas en förteckning 
över de fattade beslut som ska verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning.   
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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Kommunstyrelsens beslutslogg - Januari 2019

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Båstads	kommuns	
näringslivsorganisation

§	163,	KS	2017‐06‐07 000321/2017			 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.

KS	feb	beslutar:	1.	Arbetet	med	
destinationsutveckling	och	
turismservice	samt	företagsservice	till	
medlemsföretag	hanteras	av	Båstad	
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	näringslivarbete	
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	
uppdrag	att	bryta	ner	beslutad	
näringslivspolicy	i	kommunledningens	
verksamhetsplan.	5.	
Destinationsutvecklingsärenden	i	
Familjen	Helsingborg	representeras	av	
kommunen	och	Båstad	Turism	och	
näringsliv.															Ledningsgruppens	
uppdatering	20181113:	Båda	ärenden	
om	kommunens	näringslivsarbete	
behålls.	Behöver	få	nya	politikens	
inriktning.

2

2 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	
näringslivsorganisationen.

2

3 Systematiskt	arbetsmiljöarbete §	82,	KF	2017‐04‐19						§	248,	
KS	2017‐11‐08

001231/2016		
000305/2017

Vid	uppföljning	gav	KS	uppdrag	
till	FU	att	bereda	ärende	om	
arbetsmiljö.	

Ärendet	väckt	november	2017.	För	
handläggning	i	förvaltningen.	

1
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4 Framtida	fastighetsorganisation §	102,	KS	2016‐04‐27 000593/2016 Förvaltningen	fick	i	uppdrag,	
2016‐04‐27,	att	göra	en	översyn	
av	kommunens	fastigheter.	

Återremiss	i	KS	2018‐02‐14	med	
yrkande	1.	Inhämta	mer	kunskap	från	
andra	aktörer,	2.	Hur	"låser"	vi	in	
ägandet	av	fastigheterna	i	Båstadhems	
dotterbolag	så	att	de	inte	blir	föremål	
för	handel?,	3.	Ta	fram	en	ekonomisk	
analys	för	ombildningskostnaden	för	
kommunens	fastigheter	samt	
stämpelskatt	och	gör	en	bedömning	
utifrån	möjliga	lösningar.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	
Remiss	pågår.	Båstadhem	undersöker	
bolagisering.	

1

5 Utredningsuppdrag	fastigheten	
Plommonet

§	304,	KS	2017‐12‐06 001313/2016 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)	
Förvaltningen	tar	fram	status	för	
byggnad	och	kostnader	för	återställa	
för	kontor.	Finns	även	med	i	
förskoleutredningen.	Förvaltningen	
avvaktar	politisk	inriktning.	

3

6 Kommunalt	huvudmannaskap	el	
vägföreningar/samfälligheter

§	93,	KS	2016‐06‐13 000511/2016 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.	
Information	på	KS	au	20181023	om	
förstudien.	Ärende	till	KS/KF	i	
december	2018.

1

7 Regler	för	resursfördelning	inom	
förskola,	fritidshem,	skola	och	
gymnasium	(skolpeng)

§	139,	KS	2017‐05‐03 000674/2016 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.	
Utredning	pågår	efter	
skolinspektionens	påpekande.	

1
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8 Utredning	gällande	HR	Servicecenter §	207,	KS	2017‐09‐06 000440/2017 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.

1

9 Utvärdering	av	kvalitén	på	
städningen	i	kommunens	lokaler

§	23,	KS	2017‐01‐11 000044/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	utvärdering	av	kvalitén	
på	städningen	i	kommunens	
lokaler.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	Enkät	
om	städningen	är	på	gång.	Kommunen	
har	tagit	över	all	städning	från	oktober	
2018.	

1

10 Ställplatser	för	husbilar	och	
husvagnar

§	178,	KS	2017‐06‐07 000619/2017 Ärendet	får	väckas	och	skickas	till	
förvaltningen	för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Förslag	på	lämpliga	platser	tas	fram	
inom	kort.	

2

11 Utvärdering	av	skötselavtal	avseende	
grönyteskötseln

§	210,	KS	au	2017‐09‐19 000979/2017 Ärendet	får	väckas	och	
förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
bereda	ärendet.				

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	Enkät	
är	på	gång.

1

12 Lejontrappan	i	Båstad §	26,	KS	2018‐01‐10 000025/2018 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.	
Ledningsgruppens	uppdatering:	
Ärendet	finns	med	i	budget	2019.

2

13 Hållbar	och	optimal	förskole‐	och	
grundskolestruktur	för	en	tidsenlig	
och	likvärdig	utbildning	
(skolutredningen)

§	170,	KS	2017‐06‐07 000553/2017 Ärendet	bör	delas	i	två	delar:	Optimal	
förskoleorganisation	(ej	i	KS	ännu)	
och	Optimal	skolorgansiation.	
Avseende	Optimal	skolorgansiation	
har	beslut	fattats	avseende	södra	
sidan.	Ärende	avseende	norra	sidan	på	
väg	till	KF.	

1

14 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

§	98,	KS	2015‐03‐11 000478/2015 Ärendet	skickas	till	förvaltningen	
för	beredning.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Vilande	i	avvaktan	på	
avveckling	av	vattentäkten.		

3
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15 Svar	på	motion	‐	Ungdomsråd	i	
Båstads	kommun

§	13,	KF	2018‐01‐24 000501/2017 Återremiss	till	kommunstyrelsen	
med	följande	motivering:	
Förslaget	ska	kompletteras	med	
finansiering.	Om	medel	ska	tas	ur	
kommunstyrelsens	förfogande	
eller	kommunfullmäktige.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

16 Svar	på	motion	‐	Inför	metoden	
huskurage	i	Båstads	kommun

§	14,	KF	2018‐01‐24 000389/2017 Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	ta	
fram	en	policy	i	motionens	anda.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

17 Väckt	ärende:	Budgetprocessen §	268,	KS	2017‐11‐08 001218/2017 Nytt	ärende	väcks	under	
sammanträdet	mot	bakgrund	av	
otydligheterna	kring	kommunens	
budgetprocess.

För	handläggning	i	förvaltningen. 2

18 Väckt	ärende:	Översyn	och	revidering	
av	Personalpolitiskt	program	för	
Båstads	kommun

§	104,	KS	2018‐04‐04 000300/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

19 Väckt	ärende:	Utöka	
budgetberedningen	med	nämndernas	
presidium

§	105,	KS	2018‐04‐04 000342/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

20 Väckt	ärende:	Ta	fram	en	värdegrund	
för	Båstads	kommun

§	106,	KS	2018‐04‐04 000343/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?

21 Väckt	ärende:	GC‐väg	längs	med	
Glimmingevägen	i	Västra	Karup

§	110,	KS	2018‐04‐04 000368/2018 Thomas	Andersson	(L)	väckte	
ärendet	på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Finns	i	Trafikverkets	tioårsplan.

3

22 Väckt	ärende:	Långsiktigt	hållbar	
arbetsmiljö	för	såväl	medarbetare	
som	politiker	i	Båstads	kommun

§	112,	KS	2018‐04‐04 000362/2018
Gösta	Gebauer	(C)	väckte	ärendet	
på	KS.

För	handläggning	i	förvaltningen. ?
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23 Väckt	ärende:	Strategiskt	ägande	av	
Båstads	kommuns	fastigheter

§	133,	KS	2018‐05‐02 000446/2018

Thomas	Andersson	(L)	väcker	ett	
nytt	ärende	på	sammanträdet,	
mot	bakgrund	av	diskussionerna	i	
ärendet	som	gäller	
igångsättningsbeslut	av
vård‐	och	omsorgsboendet	i	
Förslöv.	Han	yrkar:	I	samband	
med	framtagande	av	förslag	till	
förvaltning	av	kommunens	och	
Båstadhems	fastigheter	ska	också	
underlag	för	beslut	om	strategiskt	
ägande	av
kommunens	fastigheter	tas	fram.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Ärendet	läggs	samman	med	ärendet	
om	framtida	fastighetsorganiation,	
000593/2016

?

24 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016

Försäljning	av	fastigheten	
Hamnenn	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Återremiss	med	uppdrag	till	
förvaltningen	att	kontakta	Båstadhem	
för	att	teckna	ett	fortsatt	drift‐	och	
hyresavtal	under	den	av	Båstadhem	
begärda	utredningen,	enligt	protokoll	
från	sammanträde	med	Båstadhems	
styrelse	2018‐05‐24,	§	37.					
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25 Väckt	ärende:	Genomlysning	av	
utbildningsverksamheten

§	172,	KS	2018‐06‐07 000530/2018
Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärende	om	genomlysning	av	
utbildningsverksamheten	i	
kommunen,	avseende	både	Barn	
och	skola	och	Bildning	och	arbete.	
Vård	och	omsorg	har	blivit	
genomlyst	och	politiker	och	
ledning	fick	viktig	information	om	
läget.	Utbildningsverksamheten	
behöver	genomlysas	för	att	se	om	
pengarna	används	på	ett	effektivt	
och	rätt	sätt	för	att	nå	målen	samt	
om	medarbetarna	har	rätt	
förutsättningar	för	att	klara	sitt	
uppdrag.

För	handläggning	i	förvaltningen.

26 Nytt	ärende:	Provisorisk	
återvinningscentral

§	156,	KS	2018‐06‐07 000488/2018
1.	Förvaltningen	får	i	uppdrag	att	
tillsammans	med	NSR	skapa	en	
provisorisk	återvinningscentral	i	
Svenstad.	2.	Förvaltningen	får	i	
uppdrag	att	ta	fram	lösning	för	
trädgårdsavfall	om	detta	inte	kan	
tas	hand	om	i	Svenstad.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
Förvaltningen	och	NSR	föreslår	att	
provisorisk	ÅVC	förläggs	i	Förslöv	på	
Vistorps	industsriområde.	

1

27 Nytt	ärende:	Återvinningscentral	i	
Båstads	kommun	‐	Inbjudan	till	NSR

§	178,	KS	2018‐06‐07 000566/2018
NSR	bjuds	in	till	arbetsutskottet	
för	att	hitta	lösningar	på	
gemensamma	problemställningar	
såsom:
a).	Sluttäckningsarbetet	av	
återvinningscentralen	i	Svenstad.
b).	Uppsägning	av	
ramavtal/arrendeavtal.
c).	Provisorisk	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.
d).	Slutgiltig	lokalisering	av	ny	
återvinningscentral	i	Båstads	
kommun.

För	handläggning	i	förvaltningen.	NSR	
på	besök	KS	au	2018‐11‐20	med	
redogörelse	för	sluttäckning	av	
Svenstad	och	lokalisering	av	
provisorisk	ÅVC.
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28 Väckt	ärende	‐	Vattensituationen	i	
Båstads	kommun

§	207,	KS	2018‐09‐05 000686/2018
Gösta	Gebauer	(C)	och	Ingela	
Stefansson	(S)	väckte	ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.	
NSVA	utreder	och	redogörelse	från	
förvaltningen	i	början	av	2019.

29 Väckt	ärende	‐	Rondell	i	Boarp §	208,	KS	2018‐09‐05 000684/2018

Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

Till	KS	au	2018‐10‐23.	Redogörelse	
från	förvaltningen	om	utredning	kring	
trafiksäkerhetsåtgärder	och	
Trafikverkets	handläggning.	

30 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie

§	209,	KS	2018‐09‐05 000685/2018 Christer	de	la	Motte	(M)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.

31 Väckt	ärende	‐	Medieskugga	i	Stora	
Hult

§	210,	KS	2018‐09‐05 000687/2018 Ingela	Stefansson	(S)	väckte	
ärendet.

För	handläggning	i	förvaltningen.
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 Tjänsteskrivelse  
 

180103\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-01-02 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). Minnesanteckningar från Tillväxtrådet 2018-06-05. 
 
b). Kommunala Pensionärsrådets (KPR) sammanträdesprotokoll 2018-12-06. 
 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-12-06, kl. 10.00-12.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare för Tore 
Stellan Andersson, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 

1 (3) 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Pihl, vård- och omsorgschef, del av mötet 

Frånvarande Tore Schersten, ledamot 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Birgit Gabrielsson utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Rådet beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Information från Vård och omsorg 
Eddie Grankvist och Emma Pihl informerar om det som är aktuellt inom nämndens 
verksamhetsområde: 

Båstad Bjäre SPF Seniorerna har via Karin Sörensson skickat in en skrivelse 
till kommunen avseende bemanning i äldreomsorgen inför budgetåret 2019 
då statliga stimulansmedel upphör. 

Ekonomin: ständiga underskott sedan 2006, enligt Eddie. 
Dyster prognos även för 2018. 

Nämnden är nu klar med sina studiebesök på alla kommunens vård- och 
omsorgs boenden. 

En hel del nya politiker i nämnden 2019-2022. Ordförande: Ulf Jiewertz (M). 
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Organisationsförändringarna är nu klara inom Vård och omsorg, berättar Emma. 

Servering av mat på våra boenden: Väckt ärende i nämnden där man fattat beslut 
om att ärendet lämnas över till Teknik och service för eventuell beredning, inklusive 
juridisk bedömning, samt bedömning av resursåtgång. Servering av mat finns på 
Ängahällan, dock extremt dyrt med höga kostnader för varje serverad portion. 
Samarbeta med restaurangerna? Lägre pris för alla 65+? Finns tex på restaurang 
Gröna Hästen i Laholm. 

Vången vid Vårliden: jättedyr lokal som knappt används. Politiska beslut ligger 
bakom och det är Båstadhem AB som hyr ut lokalen. 

Hyra skolans lokaler? Fortsatta önskemål om att pensionärsföreningarna ska få 
hyra gratis. 

Eddie tackar för sig samt det goda samarbetet med råden och FUB. Han är stolt över 
nämnden va-verksamheten som han nu lämnar. 

4. Information angående nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
Hur långt har vi kommit? VO samarbetar med vårdcentralerna. Tar vårdcentralerna 
tillräckligt ansvar? Regelbundna samtal har skett med regionen och nu äntligen 
börjar samarbetet fungera bättre och bättre. Mobila team: Regionen bistår med 
läkare. Avtal med vårdcentralerna på gång? 

5. Kort information angående "Gränslös vård" 
Christer berättar om Marie Bladh från Hälsostaden i Ängelholm som hållit i en bra 
föreläsning. På gång något liknande i Båstad? Vi ska undvika jojo-effekten: vård 
i hemmet så långt det är möjligt. Fungerar bra även i praktiken i Båstads kommun. 
Professionellt vård team. 

Kort diskussion om trygghetslarmen. 

Karin: Förfrågningar till henne från Åsliden angående ledsagning, sjukhusbesök mm 
till bland annat Helsingborg. Emma tar med sig frågan. 

6. Regeringens förslag om stimulansbidrag till bemanning i äldreomsorgen 
Emma kan inte hitta några bidrag för tillfället. Inväntar besked från den kommande 
regeringen. 

7. Rådets sammanträdesdagar 2019 
Följande torsdagar klockan 10.00 - 12.00: 
7 februari, 11april,13 juni, 29 augusti, 31 oktober, 5 december. 

8. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 11 oktober godkänns och läggs till handlingarna. 
Lena nämner att Sven Ivarsson och Sven-Olof Björk inte längre är aktiva: 
de kan härmed strykas från närvarolistan. 
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9. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Kalendrar 2019 delas ut. 

Fria bussresor för alla som fyllt 75: vad hände med löftet i budgeten? 
Ny skrivelse från rådet - Lilla gruppen träffas den 12 december. 

Avveckling av Bjärehemmet? 

3 (3) 

Arbetet med bygget av Haga Park i Förslöv är igång. Kort paus gjordes i samband 
med arkeologiska undersökningar. 

Lillemor berättar att de för ekonomiskt bidrag från bl a Lians men att de trots detta 
knappt kan hålla huvudet ovanför vattenytan. 

Ansökan om bidrag för pensionsföreningar: Reviderat beslut från kommun
styrelsen. Sekreteraren skickar ut beslutet till föreningarna. 

Claes: Dålig belysning utanför Båstads bibliotek. 
Båstads järnvägsstation: Vid förseningar hinner bussen köra från stationen utan att 
passagerarna hunnit kliva ombord. Dessutom är det värdelöst att man endast kan 
lösa biljetter uppe på perrongen. Lilla gruppen tar med sig frågan. 

Gunilla: Undrar om kommunen kan bidra när det gäller utbildning av äldres 
telefonanvändning. Christer berättar att man via SPF m fl kan ansöka om 
pengar /mentorsutbildningar. 

Stellan: Bekymrad över Båstadhems lokaler och över hur mycket pengar som nu 
satsas på kommunens skolor. Skolan i Grevie fick man exempelvis riva på grund 
av dåligt underhåll. Inget nytt avseende bassängen på Vårliden? 

Lena: Mörka GC-vägar mellan Vårliden och Aromagården. 
Lilla gruppen tar med sig frågan. 

Stig: Boulebana på gång att färdigställas till våren i Förslöv. 

Ingela tackar för sig och tipsar om att man kan lämna sina gamla böcker till 
SFI-utbildningen nere vid Strandängsskolans A-hus. 

Birgit tackar för sig. 

Även ordföranden Tord tackar för sig och avslutar mötet med ett par väl valda ord 
och sammanfattar mandatperioden som gått. 

10. Datum för nästa möte 
Torsdagen den 7 februari kl. 10.00 i Ingrid Marie, kommunhuset i Båstad. 

Ordförande Sekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-01-02 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001416/2017 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Fastighets- och fritidschefen t o m 2018-12-01 
 
b). Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade t o m 2018-12-17 
 
c). Delegationsbeslut - Teknik- och servicechefen t o m 2018-12-12 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS Ke)MMUN 

Kommuns~yre lsen 

201e -12- 1 3 c ; 

~df {?:~i.~o/: 
Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
de lega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
F001 2018-12-01 Beslut om utbetalning av Verkställighe Hans Paganus 

verksamhetsbidrag våren t 
2018 till barn- och 
ungdomsföreningar 

F001 2018-12-01 KS000947/ Beslut om utbetalning av Verkställighe Hans Paganus 
2018-380 investeringsbidrag 2018 till t 
m fl barn- och ungdomsföreningar 

Datum 

2018-12-12 

Underskrift 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -12~ 2y 7 
og_Q.9./f/~ .. 
:d?lx .. --:. f..r?. . 9. ... ..... .. 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T003 2018-10-12 917/18-350 PTför rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2257) 

T003 2018-10-12 . 889/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2258) 

T003 2018-10-12 933/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
nytt (2259) 

T003 2018-10-12 792/18-350 PT för rörelsehindrade Avslag Valeria Andersson 

T003 2018-10-16 846/18-350 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
förlängning (2260) 

T003 2018-11-02 1032/18-3 PTför rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2261) 

T003 2018-11-08 1040/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2262) 

T003 2018-11-08 1038/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2263) 

T003 2018-11-15 1062/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2264) 

T003 2018-11-15 1053/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2265) 

T003 2018-11-21 1078/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Va leria Andersson 
50 nytt (2266) 

T003 2018-11-23 1065/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2267) 

T003 2018-11-30 1094/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2268) 

T003 2018-11-30 1085/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2269) 

T003 2018-11-30 1109/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2270) 

T003 2018-11-30 1108/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2271) 

T003 2018-12-07 1106/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2272) 

T003 2018-12-07 1107/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2273) 

T003 2018-12-10 1114/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 nytt (2274) 

T003 2018-12-10 1112/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2275) 

T003 2018-12-14 1137/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2276) 

T003 2018-12-14 1079/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2277) 

T003 2018-12-17 1165/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2278) 
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T003 2018-12-17 

T003 2018-12-17 

T003 2018-12-17 

Underskrift 
Datum 

2018-12-20 
Namnförtydligande 

Valeria Andersson 

1153/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2279) 

1147/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2280) 

1163/18-3 PT för rörelsehindrade Bifaller Valeria Andersson 
50 förlängning (2281) 
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iTI:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommur.s tyre lsen 

Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

Nr enligt 
delega-

Datum Diarienr Ärendebeskrivning Lagrum Beslut Delegat 
tions-
ordning 
TS008 2018-03-27 82018-000 Grannehörande angående Ingen erinran Jan Bernhardsson 

628 bygglov för nybyggnad av mur 
på fastigheten Mö I leda len 2, 
Hässjevägen 1 

Datum 

2018-12-12 
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