
	

	

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen 

Datum:	 OBS:	Tisdagen	den	4	juni	2019.	

Tid	och	plats:	 Kl.	09.00	‐	Astrakanen,	kommunkontoret	i	Båstad.	

	

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

	 Upprop	 	
1. Val	av	justeringsperson	 	

2. Godkännande	av	dagordningen	 	

3. Exploateringsavtal	för	Tunet	1	 Susanna	Almqvist	 KS

4. Detaljplan	för	Tunet	1	m.fl.	i	Båstad	‐	Beslut	om	antagande	 Henrik	Eliasson	 KS

5. Detaljplan	för	Östra	Karup	24:2	(Willab	Garden)	
‐	Beslut	om	antagande	(Kompletteras	senare)	

Henrik	Eliasson	 KS

6. Avbrytande	av	detaljplan	för	Vitlingen	16	m.fl. Henrik	Eliasson	 KS

7. Detaljplan	för	Varan	2:24	‐ Beslut	om	antagande	 Emma	Johansson	 KS

8. Detaljplan	för	Hemmeslöv	5:14	m.fl.	(Tuvelyckan	etapp	II)
‐	Beslut	om	planbesked	

Emma	Johansson	 KS

9. Detaljplan	för	del	av	Hemmeslöv	5:9	‐	Beslut	om	antagande	 Camilla	Nermark	 KS

10. Detaljplan	för	kv.	Båtsmannen	5	m.fl.	i	Båstad	
‐	Begäran	om	planbesked		

Camilla	Nermark	 KS

11. Detaljplan	för	del	av	Båstad	109:2	(Båstads	hamn)
‐	Beslut	om	finansiering	

Olof	Selldén	 KS

12. Befolkningsprognos	för	Båstads	kommun	2019‐2028 Olof	Selldén	 KF

13. Informationsärenden:	
	
a).	Kommuninvest	informerar	kl.	13.00	‐	15.00	(Emil	Mobäck).		
						Även	revisionen	bjuds	in.	
b).	Återvinningscentral	vid	Bokesliden	(Olof	Selldén).	
c).	Skriftlig	information	avseende	Scala	Bio	i	Båstad		
					‐	Bilaga	från	Helene	Steinlein.	

	

14. Årsredovisning	2018	för	Kommunalförbundet	Medelpunkten	
samt	revisionsberättelse	och	granskningsrapport	

Elisabet	Edner	 KF

15. Hemställan	om	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2018	
‐	AV	Media	Skåne	

Elisabet	Edner	 KF

16. Budgetuppföljning	tertial	1	2019	‐	Båstads	kommun Elisabet	Edner	 KS

17. Budgetuppföljning	tertial	1	2019	‐	Bildning	och	arbete Henrik	Andersson	 KS

18. Budgetuppföljning	tertial	1	2019	‐	Barn	och	skola Inga‐Britt	Henriksson	 KS

19. Budgetuppföljning	tertial	1	2019	‐	Utbildningsnämnden Inga‐Britt Henriksson/	
Henrik	Andersson	

KS



	
 

	
Sida 

2	(3)	
	

 

	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

20. Handlingsplan	avseende	konsekvenser	vid	budgetneddragning,	
maj	2019	

Fredrik	Hedesand		 KS

21. Kommunanalys	av	SKL	inför	budget	2020 Fredrik	Hedesand	 KS

22. Omfördelning	i	investeringsbudget	VA	för	2019 Andreas	Jansson	 KF

23. Strategiskt	förvärv	norr	om	nya	stationen	 Susanna	Almqvist	 KS

24. Köpeavtal	för	del	av	fastigheten	Hemmeslöv	5:9 Susanna	Almqvist	 KS

25. Politisk	styrgrupp	för	fastighetsinvesteringar	i	för‐ och	
grundskoleorganisationen	

Jan	Bernhardsson	 KS

26. Sponsoravtal	för	utegym	vid	Malen	 Hans	Paganus	 KS

27. Medfinansiering	av	trafiksäkerhetsåtgärder	längs	
Köpmansgatan/Hallandsvägen	(väg	115)		

Hans	Paganus	 KS

28. Trafikregleringsåtgärder	för	vissa	parkeringsytor	i	Båstads	kommun Alexander	Ejwertz	
Johanzon	

KF

29. Ställplatser	för	husbilar	och	husvagnar	‐	Återremiss Marie	Eriksson	 KF

30. Ändring	i	Allmänna	lokala	ordningsföreskrifter	för	Båstads	kommun
‐	Återremiss	(Kompletteras	senare)	

Marie	Eriksson	 KF

31. Kommunfullmäktiges	inriktningsmål	för	perioden	2020‐2023
(Kompletteras	senare)	

Sari	Bengtsson	 KF

32. Demokratiutveckling	i	Båstads	kommun	 Olof	Nilsson	 KF

33. Svar	på	motion	‐	Ny	förskola	i	Grevie	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

34. Svar	på	medborgarförslag	‐	Grönstråk	i	Vistorp,	Förslövs	tätort Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

35. Svar	på	medborgarförslag	‐	Uppföra	återvinningscentral	på	
industriområdet	Vistorp	i	Förslöv	alternativt	Bokesliden	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

36. Svar	på	medborgarförslag	‐	Kommunala	lönesubventioner Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

37. Svar	på	medborgarförslag	‐	Ändra	tidsperioden	för	hundars	
vistelseförbud	på	stranden	vid	Malen	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

38. Svar	på	medborgarförslag	‐	Övergångslösning	för	den	
gamla	banvallen	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

39. Svar	på	medborgarförslag	‐	Låt	Bjäres	vägrenar	blomma	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

40. Svar	på	medborgarförslag	‐	Gör	om	skjutbanefastigheten	till	
en	hembygdspark		

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

41. Svar	på	medborgarförslag	‐	Främja	cyklandet	‐ fler	offentliga	
cykelpumpar	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

42. Svar	på	medborgarförslag	‐	Kompletterande	belysning	vid	
Förslövs	skola	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

43. Svar	på	medborgarförslag	‐	Likvärdigt	bidrag	till	vägföreningar Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KF

44. Svar	på	medborgarförslag	‐	Bänkar	på	Malen	‐ Strandpromenaden	 Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS
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	 Ärendemening	 Handläggare	 Besluts‐
instans	

Sidnr	

45. Svar	på	medborgarförslag	‐	Ändring	av	busslinje	505	
Torekov	‐	Förslöv	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

46. Svar	på	medborgarförslag	‐	Informationsskyltar	på	banvallen	
mellan	Grevie	och	Båstad	

Olof	Nilsson/	
Johan	Peterson	

KS

47. Beslutsloggen	 	

48. Delgivningar	 	

49. Anmälan	av	delegationsbeslut	 	

	
Båstad	den	28	maj	2019	
	
	
Johan	Olsson	Swanstein	
Ordförande	

Henrik	Andersson
Sekreterare	
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Datum: 2019-05-28 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 Inge Henriksson. 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Bo Wendt. 
 
3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 11 juni 2019 kl. 09.00.   
 
 
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: 2019-05-28 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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 118  Dnr KS 000377/2019 - 200 

Exploateringsavtal för Tunet 1 

 
Beskrivning av ärendet Detaljplanen för Tunet 1 m.fl är inför antagande och för att styra 

genomförandet av planen har förslag till exploateringsavtal upprättats. 
Exploateringen kommer att genomföras i två steg, då endast en av två berörda 
fastighetsägare har för avsikt att genomföra sin del av planen nu.  
 Ägare av fastigheten Båstad Tunet 1 och tillika exploatör är 2m2 Home I Båstad 
AB. Båstads kommun äger den del av fastigheten Båstad Båstad 109:2 som 
omfattas av detaljplanen.  

 
 Detaljplanen är flexibel och möjliggör byggnation av ett flertal nya bostäder i 
varierande form. Detaljplanen omfattar även område naturmark för vilket 
kommunen är huvudman. Kommunen avsvarar för utbyggnad av 
dagvattenhantering genom NSVA samt projektering och utbyggnad av 
parkanläggningar inom naturområdet.  
 Exploatören står samtliga kostnader som är förenade med detaljplanens 
genomförande och ges genom förslag till exploateringsavtal rätt att förvärva ett 
område mark av kommunen. Priset för marken motsvarar ett 
korrigeringsvärde framräknat utifrån rådande marktaxeringsvärde för 
likvärdiga fastigheter i närområdet. Exploatören har godkänt upprättat förslag 
till exploateringsavtal.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-05-06  
 Förslag till exploateringsavtal för Tunet 1 
 
Föredragande  Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1. 
 
Yrkande  Bo Wendt (BP) yrkar avslag på förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1. 
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Datum: 2019-05-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000377/2019 – 200 
 
 

Exploateringsavtal för Tunet 1 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för Tunet 1. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Tunet 1 m.fl är inför antagande och för att styra genomförandet av planen har 
förslag till exploateringsavtal upprättats. Exploateringen kommer att genomföras i två steg, då 
endast en av två berörda fastighetsägare har för avsikt att genomföra sin del av planen nu.  
Ägare av fastigheten Båstad Tunet 1 och tillika exploatör är 2m2 Home I Båstad AB. Båstads 
kommun äger den del av fastigheten Båstad Båstad 109:2 som omfattas av detaljplanen.  
 
Detaljplanen är flexibel och möjliggör byggnation av ett flertal nya bostäder i varierande form. 
Detaljplanen omfattar även område naturmark för vilket kommunen är huvudman. Kommunen 
avsvarar för utbyggnad av dagvattenhantering genom NSVA samt projektering och utbyggnad 
av parkanläggningar inom naturområdet.  
Exploatören står samtliga kostnader som är förenade med detaljplanens genomförande och 
ges genom förslag till exploateringsavtal rätt att förvärva ett område mark av kommunen. Pri-
set för marken motsvarar ett korrigeringsvärde framräknat utifrån rådande marktaxerings-
värde för likvärdiga fastigheter i närområdet.  
Exploatören har godkänt upprättat förslag till exploateringsavtal.  
 
 

Bakgrund 
Avdelningen för samhällsbyggnad har genom beslut i kommunstyrelsen den 12 juni 2013 givits 
i uppdrag att upprätta detaljplan för Tunet 1 m.fl. Detaljplanen som nu är färdig för antagande 
ska föregås av ett exploateringsavtal som styr genomförandet av detaljplanen.  
 

 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till exploateringsavtal styrs genomförandet av upp-
rättad detaljplan för Tunet 1 m. fl. vilket i sin tur skapar rätt förutsättningar för byggnation av 
nya bostäder i Båstad.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut binder kommunen vid åtagandet att iordningställa allmän plats 
inom detaljplanen. Detta åtagande omfattar byggnation av öppen dagvattenanläggning och 
parkanläggningar inom naturmark. För detta åtagande måste kommunen avsätta resurser i 
form av projektledare. 
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Ekonomi 
Förevarande förslag medför inga kostnader kända för verksamheten. Exploatören bekostar 
genomförandet av detaljplanen och ställer säkerhet till kommunen för de kostnader som upp-
kommer för iordningställande av allmän plats.  
Kommunens kostnader för utbyggnad av öppet dagvattenanläggning täcks genom uttag av 
anläggningsavgift.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

1. 2m2 Home I Båstad AB, Carsten Johansen 
2. Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
3. NSVA, Lina Falk 
4. Weum GAS, Gert-Ove Persson 

 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till exploateringsavtal för Tunet 1 
 
Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med avdelningen förs samhällsbyggnad, NSVA och Weum GAS 
 
 



  

 

1 (4) 

 
 

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR TUNET 1 
 

 

         Parter; 

 
2m2 Home I Båstad AB (556817-0384), i följande text kallad exploatören. 
 
Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad, i följande text kallad kommunen. 
 
 

1  Syfte och förutsättningar 
Detta avtal syftar till att styra genomförandet av detaljplan för Tunet 1 m. fl.   
Detaljplanen medger flexibla möjligheter att uppföra bostäder i form av flerbostads-
hus eller en, -och tvåfamiljshus i utformning av par, -rad, -kedjehus eller friliggande. 
Exploatören äger fastigheten Tunet 1, en av två fastigheter som omfattas av detaljpla-
nen. Båstads kommun äger fastigheten Båstad 109:2 som i detaljplanen föreslås ut-
göra allmän plats med utrymme för öppen dagvattenhantering.   
 

2  Huvudmannaskap 
Båstads kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet.  
Exploateringsområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vattennyttig-
heter och ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för ren, -spill, och dagvatten. 
Kommunen kommer vara huvudman för de öppna dagvattenanläggningar som an-
läggs på allmän plats inom planområdet. 
 
 

3  Fastighetsbildning 
Exploatören förbinder sig att ansöka om- och betala för nödvändiga fastighetsbild-
ningsåtgärder som omfattar: 

 Avstyckning för att bilda nya fastigheter 
för bostadsändamål. 

 Reglering av mark i planområdets södra 
del, från kommunens fastighet Båstad 
109:2 till exploatörens fastighet Tunet 1. 
För marköverföringen ska en ersättning 
om 245 kr/kvm betalas innan förrättning-
en vinner laga kraft.  

 Bildande av ledningsrätt för Va-ledning 
som flyttas till nytt läge. Se p 5.2 

 Bildande av servitut för åtkomst till pump-
station (vatten och avloppsanläggning) 
över blivande del av Tunet 1.  
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Exploatören ansvarar också för att bilda gemensamhetsanläggning för anläggningar 
inom kvartersmark som fler än en fastighet har behov av att tillgå. Lämpligen söker 
exploatören om denna åtgärd när det har klarlagts genom bygglov var sådana anlägg-
ningar kommer att placeras.  
 

4  Anläggningsarbeten 

Kommunen förbinder sig att iordningställa de Va-anläggningar som är nödvändiga för 
exploatering av området samt ombesörja flytt av befintliga ledningar i planområdets 
södra del. Kommunen kommer att projektera och genomföra utbyggnad av Va- genom 
NSVA.  
Kommunen förbinder sig också att iordningställa naturytan norr i planområdet på ex-
ploatörens bekostnad.  
Kommunen förbinder sig att under projektering av anläggningarna hålla samråd med 
exploatören exempelvis genom att bjuda in exploatören till valda projekterings, -och 
byggmöten. 
 

5  Kostnadsposter 

Exploatören ska betala de faktiska kostnader som uppkommer genom kommunens 
åtaganden i p 4.  
 
5.1  Administrativa kostnader 
Kommunens administrativa kostnader uppskattas uppgå till ca 30 000 kronor exklu-
sive moms.  Kostnaden debiteras exploatören när anläggningsarbeten enligt p 4 fär-
digställts.  
 
5.2  Kostnad för vatten och avloppsanläggningar 
Exploatören betalar den kostnad som uppstår för iordningställande av Vatten och av-
loppsanläggningar som är nödvändiga för exploateringen. Kostnaden utgår i form av 
anläggningsavgift, enligt för tillfället gällande Va-taxa.  
Exploatören står också den kostnad som uppstår för flytt av befintlig vattenledning i 
områdets södra del. Ledningen ska flyttas för att tillgängliggöra kvartersmark med 
byggrätt. Åtgärden beräknas kosta 400 tkr, exklusive moms. 
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5.3 Kostnad för naturmark 
Exploatören betalar den faktiska kostnad som uppstår för iordningställande av na-
turmark i detaljplanens norra del. Iordningställandet omfattar trädplantering, asfalte-
rad gångväg, bro med sittplatser, gräsinsådd och perenna växter. Planerade åtgärder 
beräknas kosta 800 tkr, exklusive moms. 
 

5.4  Arkeologiska fyndigheter 

Exploatören är införstådd med att kommunen måste anmäla till länsstyrelsen om ar-
keologiska fyndigheter påträffas under anläggningsarbeten inom allmän plats, enligt 
lagen om fornminnen. Påträffande av sådan fyndighet föranleder arkeologisk under-
sökning innan anläggningsarbete kan fortskrida.  
I det fall sådan undersökning åläggs kommunen står exploatören de kostnader som 
uppkommer därav.   
 
5.5  Avgift för el, -fiberanslutning; 
Exploatören erlägger avgift för anslutning av el, -fiber och andra nyttigheter för de nya 
bostadstomterna enligt gällande taxa. 
 
5.6  Bygglov mm. 
Exploatörer erlägger också de avgifter som är förenade med eventuella tillstånd som 
ska sökas och erhållas till följd av exploateringen.  
 

6  Säkerhet  

För att säkerställa att kommunen kan genomföra vad kommunen åtagit sig i p 4 utan 
att stå egen risk ska exploatören ställa säkerhet i form av en bakgaranti eller spärr-
medel till kommunen om 1 540 000 kronor.  
Säkerheten ska vara kommunen tillhanda senast 30 dagar efter att detta avtal god-
känts av kommunstyrelsen och detaljplanen för Tunet 1 m.fl. har vunnit laga kraft.  
 
A) 37 500 kronor utgör säkerhet för kommunens administrativa kostnader, p 5.1 

B) 500 tkr utgör säkerhet för flytt av va-ledning, p 5.2 

C) 1 mkr utgör säkerhet för iordningställande av naturmark, p 5.3 

Säkerheten återlämnas i sin helhet när anläggningarna färdigställts och exploatören 
ersatt kommunen för upparbetade kostnader.  
 

7  Organisation 
Ombud för kommunen vad gäller innehållet i detta avtal är kommunens exploaterings-
ingenjör. För nödvändig Va-utbyggnad svarar Va- ingenjör från NSVA.  
Exploatören företräder sig själv eller genom ombud. 
 

8  Överlåtelse 
Exploatören äger rätt att överlåta detta avtal till part som kommunen skriftligen god-
känner. 
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9  Giltighet 
Detta avtal är endast bindande mellan parterna under förutsättning att kommunsty-
relsen godkänt det och att beslutet vinner laga kraft.  
 

10  Tvist 
Eventuell tvist mellan parterna med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol. 
 
 
Avtalet är upprättat i två stycken likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.  
 
 
 
Båstad 2019-   Båstad 2019- 
 
För 2m2 Home I Båstad AB  För Båstads kommun 
 
 
………………………………………………… ……………………………………………….. 
     Johan Swanstein 

 
 
 ………………………………………………… ……………………………………………….. 
     Jan Bernhardsson 
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Beskrivning av ärendet Detaljplan för Tunet 1 m.fl. har varit utställd för granskning under tiden 2019-

01-31 till 2019-03-01. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella 
ändringar gjorts.  
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nybyggen delvis skymmer den vackra utsikten över Båstad och Laholmsbukten.  
        

Propositionsordning  Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Datum: 2019-05-03 Till: KS  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B15-199 

 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. - Beslut om antagande 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. har varit utställd för granskning under tiden 2019-01-31 till 2019-
03-01. Efter granskningen har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts.  
 

Bakgrund 
Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har därefter 
förändrats varpå kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att 
pröva en högre exploateringsgrad än i dagsläget. Planförslaget har varit utställt för samråd 
under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. Ursprungligen omfattades bara Tunet 1 och vändplat-
sen i söder. Efter samrådet har planområdet utökats med Tunet 2 och naturmarken fram till 
Ladugårdsvägen också. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 
2019-01-31 till 2019-03-01. 
 
Aktuellt 
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i granskningsutlåtandet (bilaga 4). Inför 
antagandet har enbart mindre redaktionella ändringar gjorts såsom förtydligande gällande 
störningsskydd mot Ängelholmsvägen samt att gångväg kan anordnas inom naturytan i norr.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Detaljplanen bidrar till förtätning med totalt 16 nya bostäder för ett mer effektivt utnyttjande 
av befintlig infrastruktur.  
 

Ekonomi 
Planarbetet bekostas av exploatören.  
 
 
 
Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson och Henrik Eliasson – Samhällsbyggnad, Plan 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Plankarta, 2019-05-03 
2. Illustrationskarta, 2019-05-03 
3. Planbeskrivning, 2019-05-03 
4. Granskningsutlåtande, 2019-05-03 
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gång

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

Naturområde. Fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas.NATUR

Kvartersmark
BostäderB

Teknisk anläggningE

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Dagvatten skall fördröjas inom planområdet med 400 m3/reducerad hårdgjord hektar

gång Gångväg

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
e1 000 Största bruttoarea i m2 ovan mark
e2 00 Största byggnadsarea i m2 ovan mark

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras

Marken får med undantag av uthus och garage inte förses med
byggnader

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
z Marken skall vara tillgänglig för trafik till teknisk anläggning

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
Murar och plank som ligger närmare än 4 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark får
ej överstiga 1,0 meter. Murar och plank på övrig tomtmark får ej överstiga 1,5 meter.

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över nollplanet

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet

STÖRNINGSSKYDD
Bullerskydd skall anordnas längs med Ängelholmsvägen så att gällande riktlinjer för buller
uppfylls för bostäderna. Bullerskydd skall placeras utanför vägens säkerhetszon och
skyddsområde.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft

Planinformation
Detaljplanen är upprättad med standardförfarande enligt PBL 2010:900 utifrån Boverkets
allmänna råd som gällde när planarbetet påbörjades 2013-06-12

GAS GAS

Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2019-05-03
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Henrik Eliasson

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,

Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER

ÖVERSIKTSKARTA

Torekov Båstad

Västra Karup

Grevie

Förslöv

Östra
Karup

50 meter4540353020 25151050

TECKENFÖRKLARING
Grundkartans beteckningar

AutoCAD SHX Text
Nyledsvägen

AutoCAD SHX Text
Utvägen

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
109:460

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
109:336

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
109:348

AutoCAD SHX Text
1:233

AutoCAD SHX Text
109:525

AutoCAD SHX Text
109:524

AutoCAD SHX Text
109:523

AutoCAD SHX Text
MÅLLAN

AutoCAD SHX Text
 27 

AutoCAD SHX Text
 28 

AutoCAD SHX Text
 29 

AutoCAD SHX Text
 30 

AutoCAD SHX Text
 31 

AutoCAD SHX Text
 32 

AutoCAD SHX Text
 33 

AutoCAD SHX Text
 34 

AutoCAD SHX Text
 35 

AutoCAD SHX Text
 36 

AutoCAD SHX Text
 37 

AutoCAD SHX Text
 38 

AutoCAD SHX Text
 39 

AutoCAD SHX Text
 S:1 

AutoCAD SHX Text
TUNET

AutoCAD SHX Text
GRUSTAGET

AutoCAD SHX Text
 GA:13 

AutoCAD SHX Text
 GA:3 

AutoCAD SHX Text
 GA:3 

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
 Serv 1168-198.1 

AutoCAD SHX Text
Lr 1278-1103.3

AutoCAD SHX Text
109:2

AutoCAD SHX Text
BÅSTAD

AutoCAD SHX Text
Ängelholmsvägen

AutoCAD SHX Text
MALEN

AutoCAD SHX Text
  35.52 

AutoCAD SHX Text
  35.19 

AutoCAD SHX Text
  35.43 

AutoCAD SHX Text
  34.31 

AutoCAD SHX Text
  34.53 

AutoCAD SHX Text
  34.84 

AutoCAD SHX Text
  34.67 

AutoCAD SHX Text
  35.12 

AutoCAD SHX Text
  36.40 

AutoCAD SHX Text
  37.70 

AutoCAD SHX Text
  37.50 

AutoCAD SHX Text
  36.78 

AutoCAD SHX Text
  36.73 

AutoCAD SHX Text
  36.61 

AutoCAD SHX Text
  35.37 

AutoCAD SHX Text
  34.41 

AutoCAD SHX Text
  36.06 

AutoCAD SHX Text
  37.05 

AutoCAD SHX Text
  38.27 

AutoCAD SHX Text
  40.00 

AutoCAD SHX Text
  40.85 

AutoCAD SHX Text
  40.48 

AutoCAD SHX Text
  37.85 

AutoCAD SHX Text
  38.37 

AutoCAD SHX Text
  40.10 

AutoCAD SHX Text
  40.34 

AutoCAD SHX Text
  40.81 

AutoCAD SHX Text
LADAN

AutoCAD SHX Text
Lr 1278-1103.2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
  6.40 

AutoCAD SHX Text
TUNET 1



HCP

1
3

4

11 12 13

14 15 16

10

IN/UTFART

IN/UTFART

2

5 6

7 8 9

IN/UTFART

S1

S1

E1

E1

S2

S2

G
A

S

G
A

S

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

GAS GAS
GAS

G
AS

G
AS

GAS

G
A

S

GAS

GAS

G
A

S
G

AS
G

AS
G

A
S

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
AS

G
A

S
G

AS
G

AS

GAS
GAS

GAS

N=6255300

N=6255400

N=6255500

GAS GAS

Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2019-05-03
Granskningsutlåtande

Illustrationskarta Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Henrik Eliasson

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,

Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

ÖVERSIKTSKARTAILLUSTRATIONSKARTA - EXEMPEL PÅ UTFORMNING

Torekov Båstad

Västra Karup

Grevie

Förslöv

Östra
Karup

ÅTERVINNING

BOSTAD
3 VÅN

TEKNISK
ANLÄGGNING BESÖKS-

PARKERING

STÖDMUR

ÖPPET
FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

TECKENFÖRKLARING
Grundkartans beteckningar

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

50 meter4540353020 25151050

BUSS-
HÅLLPLATS

FRAMTIDA
FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

ÅTERVINNING

TAKTERRASS
2 VÅN

SEKTION S1-S1

ELEVATION E1-E1, SETT FRÅN ÄNGELHOLMSVÄGEN

SEKTION S2-S2

AutoCAD SHX Text
Nyledsvägen

AutoCAD SHX Text
Utvägen

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
109:460

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
109:336

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
109:348

AutoCAD SHX Text
1:233

AutoCAD SHX Text
109:525

AutoCAD SHX Text
109:524

AutoCAD SHX Text
109:523

AutoCAD SHX Text
MÅLLAN

AutoCAD SHX Text
 27 

AutoCAD SHX Text
 28 

AutoCAD SHX Text
 29 

AutoCAD SHX Text
 30 

AutoCAD SHX Text
 31 

AutoCAD SHX Text
 32 

AutoCAD SHX Text
 33 

AutoCAD SHX Text
 34 

AutoCAD SHX Text
 35 

AutoCAD SHX Text
 36 

AutoCAD SHX Text
 37 

AutoCAD SHX Text
 38 

AutoCAD SHX Text
 39 

AutoCAD SHX Text
 S:1 

AutoCAD SHX Text
TUNET

AutoCAD SHX Text
GRUSTAGET

AutoCAD SHX Text
 GA:13 

AutoCAD SHX Text
 GA:3 

AutoCAD SHX Text
 GA:3 

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
 Serv 1168-198.1 

AutoCAD SHX Text
Lr 1278-1103.3

AutoCAD SHX Text
109:2

AutoCAD SHX Text
BÅSTAD

AutoCAD SHX Text
Ängelholmsvägen

AutoCAD SHX Text
MALEN

AutoCAD SHX Text
  35.52 

AutoCAD SHX Text
  35.19 

AutoCAD SHX Text
  35.43 

AutoCAD SHX Text
  34.31 

AutoCAD SHX Text
  34.53 

AutoCAD SHX Text
  34.84 

AutoCAD SHX Text
  34.67 

AutoCAD SHX Text
  35.12 

AutoCAD SHX Text
  36.40 

AutoCAD SHX Text
  37.70 

AutoCAD SHX Text
  37.50 

AutoCAD SHX Text
  36.78 

AutoCAD SHX Text
  36.73 

AutoCAD SHX Text
  36.61 

AutoCAD SHX Text
  35.37 

AutoCAD SHX Text
  34.41 

AutoCAD SHX Text
  36.06 

AutoCAD SHX Text
  37.05 

AutoCAD SHX Text
  38.27 

AutoCAD SHX Text
  40.00 

AutoCAD SHX Text
  40.85 

AutoCAD SHX Text
  40.48 

AutoCAD SHX Text
  37.85 

AutoCAD SHX Text
  38.37 

AutoCAD SHX Text
  40.10 

AutoCAD SHX Text
  40.34 

AutoCAD SHX Text
  40.81 

AutoCAD SHX Text
LADAN

AutoCAD SHX Text
Lr 1278-1103.2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
  6.40 

AutoCAD SHX Text
TUNET 1



1

Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

Detaljplan för 

Tunet 1 m.fl.
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B15-199

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser, 2019-05-03
• Illustrationskarta, 2019-05-03
• Planbeskrivning, 2019-05-03 (denna handling)
• Granskningsutlåtande, 2019-05-03
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), 2019-01-24
• Fastighetsförteckning, 2019-01-22
• Samrådsredogörelse, 2018-11-08

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på kommunen:
• Behovsbedömning, 2013-06-25
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En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

Samråd
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I samrådsskedet tas ett 
första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kom-
munhuset och på det bibliotek som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda 
myndigheter. Kommunen annonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar 
som berörs mest av förslaget meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. 
Alla som vill får lämna in skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in kan sammanfattas 
och kommenteras i en samrådsredogörelse, annars görs det i ett granskningsutlåtande efter gransk-
ningsskedet. 

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

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

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

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

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen och Nyleds-
vägen. Planområdet är cirka 12000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark, en vändplats samt 
naturmark med mindre vegetationsgrupper. Området avgränsas i norr av Ladugårdsvägen, i väster 
av Ängelholmsvägen, i öster av Nyledsvägen, samt i söder av fastighetsgränsen för Malen 1:263. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 1 
och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark 
till kvartersmark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i 
området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2.

Planområdet ligger inom Båstads tätort och är cirka 12000 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Tunet 1 och 2 är i privat ägo. Båstad 109:2 ägs av Båstads kommun. 

Båstad

Västra Karup

Östra KarupTorekov

Hallands 
Väderö

Grevie

Förslöv

Båstads kommun

Översiktskarta med planområdets avgränsning inom rödstreckad linje

0 m 4000 m

N

BÅSTAD
109:2

MALEN
1:263

TUNET
2

1



8

Antagandehandling 2019-05-03
                       Detaljplan för Tunet 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheterna Tunet 1 
och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark 
till kvartersmark för bostadsändamål. Planen syftar även till att säkerställa dagvattensituationen i 
området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-10-02 till 2017-11-13. Ursprungligen 
omfattades bara Tunet 1 och vändplatsen i söder. Efter samrådet har planområdet utökats med 
Tunet 2 och naturmarken fram till Ladugårdsvägen också. 

Inom fastigheterna Tunet 1 och 2 finns idag två bostadsbyggnader med tillhörande gårdsbyggna-
der. Planområdet är beläget inom Båstads tätort med dess befintliga infrastruktur och goda gång-, 
cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Planområdet utgör därmed ett utmärkt område för förtät-
ning. Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna 
uppföra 16 nya lägenheter i radhusform. 

Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 2013-06-12 § 188. Förutsättningarna har därefter för-
ändrats varpå kommunstyrelsen beviljade förnyat planbesked 2017-02-01 § 39 för att pröva en hö-
gre exploateringsgrad än i dagsläget. 

4. BAKGRUND OCH SYFTE

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur 
kommunens markanvändning ska utvecklas på sikt. I Båstads gäl-
lande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planom-
rådet som befintlig bebyggelse respektive verksamheter. ÖP08 
stödjer bebyggandet av tätare grupperade småhus samt flerbo-
stadshus där det finns goda förutsättningar för service av olika 
slag samt goda möjligheter för arbetspendling. Avståndet till kol-
lektivtrafik tillsammans med närheten till skolor, dagligvaruhan-
del samt vård nämns i ÖP08 som viktiga faktorer vid planering för 
nya bostäder. 

Båstads kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, i 
samrådshandlingen anges den södra delen av aktuellt detaljplane-
området som ”Stadsbygd oförändrad” vilket innebär ett befintligt 
område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär och 
där bostäder ingår eller kan ingå. Generellt uppmuntras förtätning 
inom tätorterna men varje projekts lämplighet måste bedömas i 
detaljplan. Den norra delen av planområdet anges som ”Grönom-
råde ny/ändrad” med beskrivningen: Yta för dagvattenhantering 
vid stora regnmängder. Anledningen till att ytan pekas ut för det 
ändamålet är att klimatet förändras med mer intensiva regn. En 
ökad utbyggnad i kombination med ökad avrinning från Halland-
sås leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att 
reservera grönytan för dagvattenhantering finns kapacitet att byg-
ga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven ökar och på så 
sätt minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

Den samlade bedömningen är att planförslaget är förenligt med 
översiktsplanens intentioner. 

Utsnitt från förslag till ny ÖP med 
aktuellt planområde inom rödstreckad 
linje. Blå linje visar befintlig gång- och 
cykelbana. 
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Fastighetsreglering
1981 genomfördes en fastighetsreglering för fastigheten Tunet 1 vars syfte var att anpassa fastighe-
ten till en lämplig bostadsfastighet som stämde överens med gällande detaljplan. Gränsdragningen 
mot gatumark (Ängelholmsvägen) gjordes med en mindre avvikelse från stadsplanen. Denna avvi-
kelse innebär att en remsa planlagd som bostadsmark idag ligger inom kommunens gatufastighet 
Båstad 109:2. 

Miljöprogram
Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. I programmet anges bl.a. att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främjas 
samt att hållbar förtätning ska prioriteras före utbredning vid exploatering och nybyggnation. Plan-
förslaget uppfyller dessa mål genom att förtäta inom befintligt samhälle som redan är väl utbyggt 
med kollektivtrafik samt gång- och cykelbanor.

Detaljplan
För aktuellt planområde gäller idag detaljplan 1362 som vann laga kraft 1980-06-09. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt planområde är ”BF” – Område för 
bostadsändamål, fristående hus, ”Park eller plantering” samt ”Gata eller torg”. Högst en tredjedel av 
tomtmarken får bebyggas i max en våning jämte vindsinredning. Större delen av kvartersmarken 
består av prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas. Längs med Ängelholmsvägen råder utfarts-
förbud.

Utsnitt från detaljplan 1362 med aktuellt planområde inom rödstreckad linje
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. Marken ska användas till det 
ändamål den är mest lämpad med hänsyn till läge, beskaffenhet samt föreliggande behov. Genom att 
förtäta Båstad inom det befintliga samhället anses god hushållning uppnås. Planens genomförande 
bedöms endast innebära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och 
kustzonen, eftersom planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av 
bebyggelse. Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens bostadsförsörjning. Stöd för bo-
stadsbebyggelse finns i Båstad kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresset för det rörliga friluftslivet (4 kap 1, 2 §§ MB) och i riksintresset 
för kustzonen (4 kap 1, 4 §§ MB). Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det omfattar 
ett område som redan är ianspråkstaget av bebyggelse.

Miljökvalitetsmål
Planförslaget omfattas av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Riksdagens definition av miljökva-
litetsmålet är: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-
vecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” Planförslaget bedöms 
bidra till att miljökvalitetsmålet kan uppfyllas då projektet utgör en förtätning i ett område med väl 
utbyggd infrastruktur.  

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten. Miljökvalitetsnormerna formu-
leras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga 
kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. 
För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Eftersom det blir 
mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag. Normerna har upp-
daterats och fastställts under 2017. 

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
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I nedanstående tabell visas vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet enligt 
uppgifter från Vatteninformationssystem för Sverige (www.viss.lansstyrelsen.se).

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status
Örebäcken Måttlig Uppnår ej god
Laholmsbukten Måttlig Uppnår ej god

Grundvattenförekomst Kvantitativ status Kemisk status
Bjärehalvön (SE625674-131386) Otillfredsställande Otillfredsställande
SE625883-131794 God God

Närmsta vattendrag är Örebäcken som ligger ca 250 meter öster om planområdet. Laholmsbukten 
ligger ca 1,5 km norr om planområdet. Grundvattenförekomster som kan påverkas är Bjärehalvön 
(SE625674-131386) och SE625883-131794 där den senare kan vara den viktigaste då en del av 
kommunens dricksvatten tas därifrån, se nedanstående kartbild. En riskbedömning har gjorts för 
denna grundvattenförekomst vilken kommer fram till att det finns en risk att den kemiska statu-
sen inte uppnår god kemisk status år 2021. I dagsläget uppnås god kemisk status men analyser vi-
sar även fynd av bekämpningsmedel varför bedömningen görs att god kemisk status riskerar att ej 
uppnås år 2021. Åtgärder behövs för att statusen ska förbättras, det kan inte åstadkommas i någon 
särskild utsträckning genom denna detaljplan då orsaken till problemet framförallt är bekämpnings-
medel. Det behöver istället göras andra åtgärder exempelvis uppdatering av vattenskyddsområdet 
med bl.a. nya föreskrifter, se nästa sida. 

Grundvattentäkt SE625883-131794 markerat i turkos
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Planområde

Kartan visar vattentäkten för Idrottsplatsen med primär, sekundär och tertiär skyddszon

Vattentäkter
Skyddsområden för vattentäkter finns för att förhindra att vattnet i vattentäkterna förorenas. Vatten-
skyddsföreskrifterna anger vilka säkerhetsåtgärder man ska vidta för att klara detta. Föreskrifterna 
innebär bland annat att vissa verksamheter och anläggningar är förbjudna eller tillståndspliktiga. 
Det kan till exempel gälla jord- och bergvärme, hantering av petroleumprodukter, anläggningsarbe-
ten och schaktning. 

Planområdet ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten 
vid Idrottsplatsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle 
förslaget vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för planområdet.

Kommunens bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att 
påverkas av att denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor del av skyddsområdet 
och det finns hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. 

Vid exploatering måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Exploatören an-
svarar för att söka de tillstånd som behövs. Även de som flyttar in i området bör informeras om 
vattenskyddsföreskrifterna. Föreskrifterna för vattenskyddsområdet anger säkerhetsåtgärder för 
bl.a. hantering av brandfarliga varor, bekämpningsmedel, jordbruk, djurhållning, infiltrationsanlägg-
ningar, dagvatten, deponi och lagring av avfall, berg- och jordvärme, och anläggning av vattenuttag. 
Information om aktuella skyddsföreskrifter och skyddsområden kan fås från NSVA. 
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget påverkar inte några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende på hur 
dagvattenhanteringen utformas kan de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas po-
sitivt då de bidrar med möjligheter till naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och 
skydd mot översvämning. 
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Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner
• Planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv   
• Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till några ökade störningar på omgivningen
• Planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden
• Planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt.
• Planförslaget berör inga kända fornlämningar
• Under planarbetet behöver bullerfrågan undersökas, risker (olyckor) med anledning av närhe-

ten till Ängelholmsvägen samt påverkan på vattenskyddsområdet

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

Länsstyrelsen har i ett inledande skede tagit del av behovsbedömningen och har 2013-06-27 yttrat 
att de instämmer i Båstads kommuns bedömning att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §. 
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Bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består idag av två bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader. 

Bebyggelsen i omgivningen består både av friliggande villor, radhus, parhus och lägenheter. De äldsta 
husen är från början av 1900-talet men området har byggts ut kontinuerligt sedan dess. Större ut-
byggnadsetapper skedde år 1990 (området öster om planområdet) och under 2000-talet (flertalet 
av husen väster om planområdet). 

Kommersiell, offentlig och social service
1 km från planområdet ligger Båstads centrum med ett stort serviceutbud innehållande bl.a. affärer, 
post, polis, skolor och förskolor. Direkt sydost om planområdet finns en förskola och Skogslidens 
vård- och omsorgsboende.

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består till största delen av anlagda gräs- och grusytor. Inom området 
finns buskar, löv- och barrträd. Vändplatsen söder om Tunet 1 är asfalterad. Höjdmässigt har marken 
en skillnad på 12 meter mellan den lägsta nivån i norr (+30 meter över havet) och den högsta i söder 
(+42 meter över havet). 

Dagvatten
Området är beläget inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt Miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

Översvämningsrisk
Enligt uppgifter från räddningstjänsten och NSVA finns det inga tidigare översvämningar registre-
rade inom eller i närheten av planområdet. Det finns heller ingen indikation på att det föreligger 
någon risk för översvämningar. Det är viktigt att höjdsättningen görs på rätt sätt så att vatten inte kan 
ansamlas och skada bebyggelse vid extrem nederbörd. 

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnader inom Tunet 1
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Geotekniska förhållanden
Markens grundskikt består av postglacialt grus. Jordarten har bildats efter den senaste inlandsisens 
avsmältning från området genom transport och omlagring av glaciala jordar. Enligt Sveriges Geolo-
giska Undersökning (SGU) föreligger låg radonhalt för planområdet (<6 Bq/kg). 

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. En del fornlämningar finns dock i omgivning-
en, bl.a. en gravhög väster om planområdet. Om fornlämning skulle påträffas under grävning eller 
annat arbete ska arbetet avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet 
hos länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Nyledsvägen som ansluter till Ängelholmsvägen (väg 1730) i norr. Ny-
ledsvägen är en mindre lokalgata utan några större trafikmängder och med en hastighetsbegräns-
ning på 30 km/h. Trafikverkets senaste trafikmätning för Ängelholmsvägen gjordes 2007 vilken re-
sulterade i 3090 fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Ängelholmsvägen är hastighetsbegränsad till 
40 km/h men är rekommenderad till 30 km/h precis utanför planområdet med anledning av det 
fartgupp som finns där. 

Området väster om planområdet med gravhögen i mitten

Vändplatsen vid Nyledsvägen Ängelholmsvägen utanför planområdet

Parkering
Parkering sker inom respektive fastighet. 
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Servitut
I den norra delen av kvartersmarken finns ett officialservitut som belastar fastigheten Tunet 1 med 
rättighet till utfart till förmån för fastigheten Tunet 2. 

Olycksrisk
Ängelholmsvägen trafikeras av tung trafik samt farligt gods och har därför ett skyddsavstånd på 12 
meter från vägen inom vilket byggnader inte rekommenderas. Risken för olyckor är låg pga. gällande 
hastighetsbegränsning och fartguppet precis utanför planområdet.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns längs med Ängelholmsvägen inom planområdet. Hållplatsen trafikeras 
av regionbuss 504 mot Båstads busstation respektive mot Förslövs tågstation. Bussen avgår med 
halvtimmestrafik under rusningstid, övrig tid sker avgångarna med heltimmestrafik.  

Gång- och cykeltrafik
Befintliga gång- och cykelbanor finns längs med Ängelholmsvägen och Nyledsvägen som ansluter 
till Båstads övriga gång- och cykelnät. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Weum Gas (tidigare E.ON Gas) har en distributionsledning för natur- och biogas längs med Nyleds-
vägen.

El, bredband och telefoni
Bjäre Kraft har ett antal ledningar både inom och utanför planområdet. Från befintlig bostadsbygg-
nad inom Tunet 1 och söderut finns en servis, längs den södra plangränsen finns en högspännings-
kabel och längs den östra plangränsen finns kablar med fiber. Skanova har teleledningar i området 
som delvis ligger inom planområdet i väster.

Brandvattenförsörjning
Det finns tre brandposter inom eller i anslutning till planområdet; en inom naturområdet i norr, en 
längs med Nyledsvägen i öster samt en vid vändplatsen i söder. 

Dricks- och spillvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. En trycksteg-
ringsstation finns inom planområdet i anslutning till vändplatsen. Kommunala vatten- och av-
loppsledningar finns utbyggda längs med Nyledsvägen och ansluter till tryckstegringsstationen  
genom planområdet vid vändplatsen. 

Avfallshantering
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för insamlingen av hushållsavfall. En återvin-
ningsstation som tillgodoser källsorteringens fraktioner finns vid Båstads busstation ca 1 km från 
planområdet. Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTIAB) ansvarar för skötsel och drift av åter-
vinningsstationen. 
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Utgångspunkter
Båstad kommuns vision för 2030 anger bland annat att attraktion ska skapas genom tillvarata-
gande av resurser. Byggbar mark är en ändlig resurs varpå utgångspunkten i den här detaljplanen 
är att förtäta inom det befintliga samhället. På så sätt kan övriga resurser i samhället utnyttjas mer 
effektivt såsom infrastruktur, kollektivtrafik och service. 

I syfte att säkerställa framtida behov av dagvattenfördröjning tas naturmarken i norr med i plan-
området. På så sätt finns kapacitet att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven ökar 
och därmed minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

Planområdet ligger i utkanten av Båstads samhälle där omgivande hus är uppförda under flera 
olika tidsepoker som alla har satt sin egen prägel på området. I detta projekt eftersträvas därför 
en hög arkitektonisk kvalitet där extra hänsyn tas till detaljer kring t.ex. takmaterial, glaspartier, 
balkonger och räcken samt färgsättning av byggnaderna. På så sätt kan även detta projekt bidra till 
den variation som karaktäriserar området som helhet. 

8. PLANFÖRSLAG

Bebyggelse
Användning 
Inom området planläggs för bostäder vilket 
medger att bebyggelsen både kan utformas 
som flerbostadshus och en- och tvåbostadshus. 
Även byggnadstypen är flexibel då planen möj-
liggör både för parhus, radhus, kedjehus och 
friliggande villor. 

Placering 
Placeringen av byggnaderna görs utifrån be-
fintliga siktlinjer och riktningar i området, både 
från omgivande bebyggelse men även utifrån de 
siktlinjer som finns mellan Ängelholmsvägen 
och Nyledsvägen. Placeringen ska ge ett luftigt 
intryck i området och öka känslan av trygghet 
då entréer synliggörs från vägarna. Till höger 
visas en illustrationskarta med exempel på hur 
planförslaget kan utformas med radhusbebyg-
gelse. 

Siktlinjerna från bakomliggande bebyggelse 
bibehålls genom en variation i byggnadshöjder 
då lägenheterna utformas med takterrasser 
som tonar ner bebyggelsen. Sektionen nedan 
visar detta samt tillåten höjd enligt detaljpla-
nen genom området från väst till öst.  

Sektion S2-S2 Illustrationskarta
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Kvartersmarken har en höjdskillnad på 8 meter mellan norr och söder och ligger något nedsänkt i 
förhållande till Ängelholmsvägen. Bebyggelsen kommer därför delvis tillåtas uppföras i tre våningar 
utan att omgivande siktlinjer ska påverkas. Nya byggnader ska anpassas till den befintliga terrängen 
och tillåts läggas på olika höjder i förhållande till varandra för att skapa ett luftigare intryck. Stöd-
murar samt övriga murar och plank tillåts vara max 1 meter höga om de placeras inom 4 meter från 
gräns mot allmän platsmark. Inom övrig tomtmark gäller en maximal höjd på 1,5 meter. Nedanstå-
ende sektion visar hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Nyledsvägen i öster.

Nedan visas hur bebyggelsen placeras i terrängen sett från Ängelholmsvägen i väster. 

Möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration: Linghoff Arkitektur

Sektion S1-S1

Elevation E1-E1

Utformning
En hög detaljrikedom eftersträvas i området då bebyggelsen ligger exponerad ut mot en av infarts-
vägarna till Båstad. Nedan visas hur fasaderna kan utformas med varierande kulör för att skapa ett 
välkomnande intryck. 

Solförhållanden
Fastigheterna ligger nedsänkta i förhållande till omgivningen där befintliga bostäder ligger relativt 
långt från föreslagen byggnation. Solförhållandena bedöms därmed inte påverkas i större utsträck-
ning av planförslaget. I relation till gällande detaljplan 1362 som saknar bestämmelser om maximal 
nockhöjd eller totalhöjd, begränsas höjderna i aktuellt planförslag. I teorin innebär bestämmelserna 
i detaljplan 1362 att byggnader kan uppföras som är mer än dubbelt så höga som vad aktuellt plan-
förslag reglerar. 
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Mark och vegetation
Utgångspunkten vid planeringen av området är att terrängen ska behållas oförändrad i så stor ut-
sträckning som möjligt och att byggnaderna därmed ska anpassas till terrängen. För att förstärka 
detta avses bebyggelsen ramas in av växtlighet. Inom den norra delen av planområdet möjliggörs 
det för fördröjning av dagvatten där ytor reserveras för det ändamålet. I ett första skede kommer en 
fördröjningsdamm bara tillskapas till följd av den ökade hårdgörning som denna detaljplan medför. 
Hur stort behovet blir för fler dammar i framtiden är ännu inte utrett men genom att reservera yta 
för det i detaljplanen kommer kapacitet finnas när behovet uppstår. Fram tills dess kommer ytan att 
fungera och utformas som idag med gräs och vegetationsgrupper. Om dammar anläggs i framtiden 
finns det även möjlighet att skapa andra kvaliteter i området med gångslingor etc. 

Allmän plats
Gällande detaljplan, tidigare fastighetsregleringar och verkligheten stämmer inte riktigt överens i 
området. I detta planförslag avses det rättas till. Mot Nyledsvägen finns en smal remsa planlagd som 
naturmark vilken ändras till kvartersmark för bostäder. Området ligger inom kommunens fastighet 
Båstad 109:2 men är ianspråkstaget av Tunet 1. I gällande detaljplan ligger användningsgränserna 
för Nyledsvägen längre österut än vad vägen gör i verkligheten. I detta planförslag planläggs därför 
en del som ”Lokalgata” enligt befintliga förhållanden. Mot Ängelholmsvägen finns en remsa planlagd 
som kvartersmark för bostäder belägen inom kommunens fastighet Båstad 109:2. I planförslaget 
rättas detta till genom att marken planläggs som ”Huvudgata” istället och där gränsen för kvarters-
marken blir i nuvarande fastighetsgräns för Tunet 1 och Tunet 2.

Planområdet omfattar även vändplatsen i söder och naturmarken i anslutning till denna vilka plan-
läggs som kvartersmark för bostäder med undantag av tryckstegringsstationen som planläggs som 
”E” – Teknisk anläggning. Anledningen till att vändplatsen tas med i denna detaljplan är för att den 
inte längre används då utbyggnaden av Skogsliden har förlängt Nyledsvägen och gett vändmöjlighe-
ter där istället. För ett bättre markutnyttjande prövas därför planläggning som kvartersmark i denna 
detaljplan. 

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd. Planom-
rådet ligger dock inom ett vattenskyddsområde vilket medför restriktioner bland annat gällande 
infiltration av dagvatten.

Geotekniska förhållanden
Till gällande detaljplan 1362 har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts (Kjessler & Manner-
stråle, 1979-10-16). I undersökningen fastställdes att större delen av området utgör god byggnads-
grund för småhus. I detta planförslag föreslås delvis en annan typ av bebyggelse vilket medför att 
kompletterande undersökningar bör genomföras inför projekteringen. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar registrerade. Däremot finns det en gravhög direkt 
väster om Ängelholmsvägen. Om fornlämning skulle påträffas under grävning eller annat arbete ska 
arbetet avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen, 
enligt 2 kap. 10 § lagen om kulturminnen.
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Gator, trafik och buller
Planområdet ansluter till Nyledsvägen i öster. Utfartsförbud kommer även i fortsättningen finnas ut-
med Ängelholmsvägen. För att trafik till tryckstegringsstationen ska kunna nå denna från Nyledsvä-
gen sätts en z-bestämmelse i detaljplanen från E-området och rakt österut. Bestämmelsen ger ingen 
automatisk rätt att använda området för det ändamålet utan kräver att en rättighet bildas. Huvud-
mannen för anläggningen behöver ta initiativ till detta vilket antingen görs via avtal med markägaren 
eller genom ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten. 

Skyddsavståndet från Ängelholmsvägen är 12 meter inom vilket inga bostäder kommer placeras. Dä-
remot kommer parkeringar anordnas inom denna del där avståndet till Ängelholmsvägen kommer 
vara minst 8 meter. Med tanke på att rekommenderad hastighet är 30 km/h men i verkligheten är 
betydligt lägre pga. det fartgupp som ligger där bedömer kommunen att risken för avåkningar eller 
andra olyckor är minimal och att placeringen av parkeringarna därför är acceptabel.  

Vid den befintliga vändplatsen prövas användning för bostäder, detta eftersom Nyledsvägen har för-
längts i samband med utbyggnaden av Skogslidens vård- och omsorgsboende och därmed gett vänd-
möjligheter där istället. Planförslaget medför att det inte längre kommer vara möjligt att vända inom 
allmän platsmark, däremot påverkas inte möjligheterna att nå och vända inom fastigheterna längs 
med Nyledsvägen. Skogsliden ägs av Båstadhem vilket säkerställer möjligheten att nyttja vändplat-
serna där. Fastigheten är planlagd som ”A” – Allmänt ändamål, vilket användes i äldre lagstiftning för 
all verksamhet med ett offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun etc). Det finns inga 
planer på att sälja Skogsliden men om fastigheten säljs till en privat aktör i framtiden kommer det 
medföra att detaljplanen behöver ändras då användningen ”A” inte är förenlig med en privat huvud-
man. Om en försäljning sker i framtiden och detaljplanen ändras, är det rimligt att en del av marken 
planläggs som allmän platsmark för att fortsatt säkerställa vändmöjligheterna där. En annan möjlig-
het är att reglera detta genom lokala trafikföreskrifter. 

Till förmån för Tunet 2 finns ett officialservitut (1168-198.1) för utfart som belastar Tunet 1. Om-
rådet är 5 meter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1. I samband med att 
detaljplanen genomförs fullt ut bör servitutet regleras bort då det inte längre kommer fylla någon 
funktion, men så länge det inte sker några förändringar inom Tunet 2 behöver servitutet finnas kvar.

Fler boende i området innebär en viss trafikökning. I illustrationen till detaljplanen finns det 16 
lägenheter, detaljplanen möjliggör även för andra bostadstyper men antalet boende bedöms vara 
likvärdigt eller mindre om andra typer av bostäder väljs. Trafikökningen bedöms därmed endast bli 
marginell jämfört med dagens trafikflöde. 

Buller
En bullerutredning har gjorts med Buller Väg II som beräknar den ekvivalenta ljudnivån vid fasad till 
58 dBA och den maximala ljudnivån till 76 dBA. Från den 1 juli 2017 gäller nya bullerriktvärden där 
ljudnivån vid fasad har ökat från tidigare 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 
För bostäder upp till 35 kvm har den ekvivalenta ljudnivån ökat till 65 dBA. Vid uteplatser gäller 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Det är möjligt att klara bullerriktvärdena 
genom att uppföra ett 1 meter högt bullerskydd längs med Ängelholmsvägen men även andra lös-
ningar är möjliga. Detaljplanen anger att störningsskydd ska anordnas så att gällande bullerriktlinjer 
för bostäder uppfylls. Bullerskyddet ska placeras utanför vägens säkerhetszon och skyddsområde, i 
det här fallet 2 meter från vägkanten. Exploatören ansvarar för redovisning av detta i bygglovet samt 
bekostar åtgärden.
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Parkering
Parkering för boende sker inom planområdet, besöksparkering anordnas i den södra delen. I illus-
trationen redovisas totalt 24 st parkeringsplatser. Tryckstegringsstationen behöver vara nåbar med 
last- eller kranbil och genom att placera besöksparkering i den södra delen möjliggörs detta. 

Kollektivtrafik
En utbyggnad enligt planen ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är fördelaktigt beläget längs med ett befintligt gång- och cykelstråk. Avståndet till Bå-
stads centrum är bara 1 km vilket gör att gång och cykel blir ett attraktivt alternativ för vardagsä-
renden. 

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

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet. Planområ-
det ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten vid Idrotts-
platsen. Ett förslag till ändring av detta skyddsområde håller på att arbetas fram. Skulle förslaget 
vinna laga kraft så ser det i dagsläget inte ut att innebära någon förändring för området. Kommunens 
bedömning är att om vattenskyddsföreskrifterna följs kommer vattentäkten inte att påverkas av att 
denna plan genomförs. Det finns redan bostäder inom en stor del av skyddsområdet och det finns 
hittills inget som tyder på att det försämrar vattnets kvalitet. Vid extrem nederbörd är det viktigt att 
höjdsättningen görs på rätt sätt så att vatten inte kan ansamlas och göra skada på bebyggelse. 

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet ligger inom primär skyddszon för det nu gällande skyddsområdet kring vattentäkten 
vid Idrottsplatsen vilket medför att system som utvinner eller lagrar värme eller kyla ur berggrund, 
jord eller vattenområde är förbjudna. Det finns dock gas utbyggt i området till vilket planområdet 
kan anslutas.  

Båstad kommuns miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. 

El, bredband och telefoni
El, bredband och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet.

Avfallshantering
Återvinningshus placeras mot Nyledsvägen. Byggnaderna anpassas till att uppfylla kommunens krav 
på källsortering och avfallshantering. 
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Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga ledningsnätet. Befintliga VA-ledningar går från tryck-
stegringsstationen mot nordöst där detaljplanen föreslår bostadsbebyggelse. För att kunna bebygga 
denna del behöver ledningarna flyttas åt söder. Beroende på ledningarnas djup och dimension samt 
om byggnader uppförs med eller utan källare varierar skyddsavståndet mellan 4 meter för byggna-
der med källare upp till 4,5-8,5 meter för byggnader utan källare. De skyddsavstånd mellan bebyg-
gelse och VA-ledningar som NSVA rekommenderar ska beaktas. Större delen av planområdets södra 
del består av u-områden. Detta för att ge flexibilitet till ledningsflytten men även för att det finns flera 
andra typer av ledningar i denna del. 

Brandvattenförsörjning
Det finns två brandposter längs med Nyledsvägen varav en är placerad inom planområdet i anslut-
ning till tryckstegringsstationen. Därutöver finns en brandpost placerad inom naturområdet i norr. 
Brandposten vid tryckstegringsstationen kommer vara nåbar via parkeringen som placeras i denna 
del. Det är även möjligt att flytta ut brandposten till Nyledsvägen då VA-ledningarna ändå behöver 
flyttas. 

Dagvatten
För att kompensera för klimatförändringar och den ökade hårdgörningsgrad som detaljplanen med-
för kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom planområdet. Enligt NSVAs beräkningar 
kommer dagvatten behöva fördröjas med 400 m3/reducerad hårdgjord hektar. Om planområdet 
byggs ut maximalt kommer detta motsvara ett magasin som är 110 m3 stort. Genom att reglera voly-
men i förhållande till reducerad hårdgjord hektar är det möjligt att minska volymen på magasinet ge-
nom att minska andelen hårdgjord yta inom planområdet. Det blir då upp till exploatören att avgöra 
hur stor andel mark som ska hårdgöras och således även hur stort magasinet behöver bli. Exploa-
tören kan även välja andra dagvattenlösningar såsom svackdiken och andra fördröjningsåtgärder 
innan magasinet för att ytterligare minska magasinsvolymen. 

Den norra delen av planområdet reserveras i förberedande syfte för framtida behov av dagvatten-
fördröjning samt andra skyddsåtgärder mot skyfall. Detta på grund av att klimatet förändras med 
mer intensiva regn. Utbyggnaden inom Båstad kommer fortsätta och avrinningen från Hallandsås 
ökar vilket leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att ta med naturmarken i pla-
nen kommer kapacitet finnas att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven uppstår och 
på så sätt minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. När magasinen projekteras är det viktigt 
att hänsyn tas till gasledningen som korsar naturområdet. Minsta avstånd mellan gasledningen och 
fördröjningsmagasinets släntkrön ska minst vara 1 meter i enlighet med Energigasnormens regler 
(EGN). Under förutsättning att det inte finns risk för rinnande vatten samt att högsta vattennivå inte 
förväntas hamna över ledningens djup (ca 1,2 meter), behöver inte kanten stensättas. Slänten måste 
utformas enligt föreskrifterna i Naturgassystemanvisningar (NGSA). Plantering av träd bör inte ske 
närmare än 2,5 meter från ledningen. För att minska risken för skador på träd i samband med even-
tuella arbeten med ledningen, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. Samråd ska 
ske med Weum Gas områdeshandläggare i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i när-
heten av gasledningen. 
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Med stöd av genomförd behovsbedömning, bedöms att konsekvenserna av planens genomförande 
på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Förtätning inom det befintliga samhället utgör ett effektivt markutnyttjande där befintliga resurser 
används mer effektivt utan att obebyggd mark tas i anspråk. Aktuellt planområde är ett utmärkt ex-
empel där en eller två bostäder rivs för att möjliggöra för ca 16 nya bostäder. Förtätning handlar även 
om byggnation på höjden. I aktuellt planförslag möjliggörs delvis för byggnader upp till tre våningar. 
Studier har dock gjorts över hur en högre bebyggelse påverkar omgivningen. Utifrån de riktningar 
och siktlinjer som bebyggelsen i söder har i förhållande till planområdet, som är beläget ett par me-
ter ner, bedöms aktuellt planförslag vara genomförbart. 

Detaljplanen kommer genomföras i två etapper där den första etappen omfattar byggnationen inom 
Tunet 1 och Båstad 109:2. Byggnationen inom Tunet 2 kommer ske i en andra etapp. När detalj-
planen får laga kraft kommer befintliga byggnader bli planstridiga. I praktiken  har detta mindre 
betydelse då byggnader som är befintliga får lov att ligga kvar oavsett vad detaljplanen anger. Om 
befintliga planstridiga byggnader rivs gäller dock att dessa inte får byggas upp på nytt utan att anpas-
sas till gällande detaljplans bestämmelser. 

Planens genomförande bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet trafikrörelser jäm-
fört med fortsatt användning enligt gällande detaljplan. Bullerberäkningen som har gjorts visar att 
ett 1 meter högt bullerplank längs med Ängelholmsvägen bidrar till att gällande riktlinjer för buller 
uppfylls för planerad byggnation men även andra åtgärder är möjliga. Exploatören ansvarar för att 
redovisa detta i bygglovet samt bekosta åtgärden. 

Befintliga VA-ledningar i söder behöver flyttas för att möjliggöra den bebyggelse som planeras där. I 
samband med detta kan även brandposten flyttas ut till Nyledsvägen för att bli nåbar från kommu-
nens fastighet Båstad 109:2. 

En utbyggnad enligt planförslaget medför att hårdgörandegraden ökar jämfört med nuläget. För att 
även kompensera för klimatförändringar kommer krav ställas på fördröjning av dagvatten inom pla-
nområdet. Då planområdet är beläget inom vattenskyddsområde medför detta restriktioner bland 
annat gällande infiltration av dagvatten. Beroende på hur dagvattenhanteringen utformas kan de 
reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna påverkas positivt då de bidrar med möjligheter till 
naturupplevelser, hälsa och inspiration samt pollinering och skydd mot översvämning. 

Den norra delen av planområdet reserveras i förberedande syfte för framtida behov av dagvattenför-
dröjning och andra skyddsåtgärder mot skyfall. Detta eftersom klimatet förändras med mer inten-
siva regn. Förtätningen av Båstad kommer att fortsätta och avrinningen från Hallandsås ökar vilket 
leder till att Båstad blir särskilt känsligt för skyfall. Genom att ta med naturmarken i planen kommer 
kapacitet finnas att bygga ut fördröjningsmagasin efterhand som behoven uppstår och på så sätt 
minska påfrestningarna för övrig infrastruktur. 

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning syftar till att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekono-
miska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Planarbetet har skett enligt följande tidplan: 
Samråd   Kvartal 4 2017 
Granskning   Kvartal 1 2019
Antagande   Kvartal 2 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Detaljplanen beräknas genom-
föras i två etapper där byggnationen inom Tunet 1 och utbyggnaden av nödvändiga dagvattenanlägg-
ningar samt iordningställande av allmän plats inom Båstad 109:2 ingår i den första etappen. Tunet 2 
kommer exploateras på längre sikt. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär den tid då planen är tänkt att genomföras. Under genomför-
andetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanens bestämmelser fortsätter 
att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rät-
tigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger fastigheten Båstad 109:2. Tunet 1 och 2 är i privat ägo. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och drift av allmänna anlägg-
ningar. 

Vatten och avlopp Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
El   Bjäre Kraft
Gas   Weum Gas (tidigare E.ON Gas) 
Telefoni  Skanova
Bredband  Bjäre Kraft

Utförande
Allmän plats
Båstads kommun ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på allmän plats-
mark. 

Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. 

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Vatten, spill- och dagvatten
Båstads kommun är huvudman för VA inom planområdet och ansvarar genom Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopp (NSVA) för att området ansluts till det kommunala vatten-, spill- och dagvattennä-
tet. Fördröjningsdamm för dagvatten kommer att förläggas inom planens norra del på mark planlagd 
som NATUR. 

Drift och underhåll
Allmän plats
Båstads kommun ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark med undantag av Trafikver-
kets väg (väg 1730).

Kvartersmark 
Varje fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av egen kvartersmark. I det fall gemensamma 
anläggningar finns och gemensamhetsanläggning bildats genom förrättning regleras ansvaret med 
grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrättning. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar 6322 m2 kvartersmark och 5887 m2 allmän plats.

Fördelning mellan kvartersmark (blått) och allmän plats (rött)
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Fastighetsbildning
Planen förutsätter att fastighetsbildningsåtgärder vidtages så att mark från Båstads kommuns fastig-
het Båstad 109:2 förs över till Tunet 1. Totalt beräknas ca 980 m2 överföras, se rödmarkerat område 
i nedanstående bild. Kommunen och fastighetsägaren till Tunet 1 reglerar kostnader för fastighets-
bildning, marköverlåtelse, väg, VA-frågor mm i ett exploateringsavtal. 

Gemensamhetsanläggning
Detaljplanen möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning för skötsel av gemensamma ytor inom 
kvartersmarken. Gemensamhetsanläggning bildas efter ansökan om anläggningsförrättning till 
Lantmäteriet vilket medför kostnader för berörda fastighetsägare. 

Servitut
Till förmån för Tunet 2 finns ett officialservitut (1168-198.1) för utfart som belastar Tunet 1. Områ-
det är 5 meter brett och omfattar ca 10 m2 mark i den norra delen av Tunet 1. För att kunna upphäva 
servitutet krävs att utfart kan säkras på annat sätt än genom speciell rättighet. Det är upp till berörda 
fastighetsägare att hantera denna fråga i genomförandet. 

Ledningsrätt
Inom planområdet finns ledningar som säkrats med ledningsrätt. Dessa redovisas i fastighetsför-
teckningen. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av den part som anser sig ha fördel av åtgärden förutsatt att ledningsrätt finns. 
I det fall rättighet för ledningen saknas svarar ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av 
ledningsflytt görs under projekteringen.

Befintliga VA-ledningar inom planområdet behöver flyttas för att möjliggöra planerad byggnation i 
söder, ett nytt u-område har lagts in i detaljplanen för det ändamålet. De skyddsavstånd mellan be-
byggelse och VA-ledningar som NSVA rekommenderar ska beaktas. Tryckstegringsstationen kommer 
efter fastighetsreglering hamna inom Tunet 1, ledningsägaren behöver därför ansöka om lednings-
rättsförrättning för att säkra funktionen och tillgängligheten. 

Rött område avses fastighetsregleras till Tunet 1
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Tekniska frågor
Gator och trafik
Detaljplanen föranleder inga förändringar gällande det allmänna vägnätet då området redan är ut-
byggt. Angöring kommer fortsatt ske via Nyledsvägen. 

Bullerskydd
Fastighetsägaren ansvarar för att gällande bullerriktlinjer följs och ska stå för alla kostnader för 
nödvändiga anpassningar inom kvartersmark samt för skötseln och eventuella åtgärder som krävs 
om den bullerdämpande förmågan försämras. Bullerskydd ska placeras utanför Ängelholmsvägens 
skyddszon, i det här fallet minst 2 meter från vägkanten. Trafikverket ska bli hörda i samband med 
att förslag för störningsskydd och stödmur arbetas fram. 

Vatten och avlopp
Fastighetsägaren ansvarar för projektering, utbyggnad, flytt och bekostnad av VA-system i befintligt 
område. Utbyggnaden av VA-ledningar i området sker från av kommunen anvisad anslutningspunkt. 
Alla ritningar ska godkännas av NSVA innan utbyggnaden påbörjas. 

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom primär zon för befintlig vattentäkt vid idrottsplatsen. Vid exploateringen 
måste stor omsorg läggas på att följa vattenskyddsföreskrifterna. Fastighetsägaren ansvarar för att 
söka de tillstånd som behövs. 

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Fastighetsägaren till Tunet 1 får kostnader för markköp, lantmäteriförrättningar, iordningställande 
av allmän plats samt för flytt av ledningar. 

Fastighetsägarna för Tunet 1 och Tunet 2 får kostnader avseende anläggningsavgift för VA. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

Planavtal
Planavtal är upprättat med fastighetsägaren till Tunet 1 i vilket kostnader för framtagande av detalj-
planen, grundkarta, fastighetsförteckning samt eventuella tillkommande utredningar regleras. Nå-
gon planavgift kommer därmed inte tas ut i samband med bygglov inom detaljplaneområdet.

Exploateringsavtal
Före det att detaljplanen slutligt antages ska överenskommelse i ett exploateringsavtal upprättas 
mellan kommunen och fastighetsägaren till Tunet 1 i syfte att styra genomförandet av planen till 
ansvar och kostnad. 
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Denna detaljplan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Efter granskningen läm-
nas förslaget till politikerna för beslut om antagande. De som har lämnat synpunkter på planförsla-
get under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller 
avslår kommunstyrelsen planen. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Henrik Eliasson på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet:  
• Leif Davidsson, bygglovhandläggare
• Per Selldén, tidigare exploateringsingenjör
• Susanna Almqvist, nuvarande exploateringsingenjör
• Tai Huang, VA-ingenjör NSVA
• Hamish Bell, planarkitekt (till samrådet)
• Emma Salomonsson, planarkitekt (till samrådet)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Henrik Eliasson     Olof Selldén    
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN



 
 

Detaljplan för  

Tunet 1 m.fl. 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
 

 

Granskningsutlåtande  
 

Detta detaljplaneförslag har varit utställt för granskning under tiden 2019-01-31 till 
2019-03-01 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, möjlighet att lämna 
in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad, Plan i Båstads 
kommun. Planen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. I detta 
granskningsutlåtande sammanfattas och kommenteras de synpunkter som har 
kommit in under granskningsskedet. Synpunkter inkomna under samrådsskedet 
finns i separat samrådsredogörelse.  

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 
10-11 §§ PBL. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har inga ytterligare synpunkter. 

Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret.  

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten har noterat följande: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
Planbestämmelse – z 
Planbestämmelsen för markreservat för allmännyttiga ändamål ger ingen 
automatisk rätt att använda området för avsett ändamål. För att få utnyttja ett 
område som omfattas av markreservat måste en rättighet bildas. Att en 
bestämmelse om markreservat för allmännyttiga ändamål används i en detaljplan 
betyder inte att det har prövats att en rättighet kan bildas. Det är huvudmannen för 
anläggningen som måste ta initiativ till nyttjande av markreservatet. Detta görs 
antingen genom ett avtal med markägaren eller genom ansökan om förrättning hos 
lantmäterimyndigheten. Det ska framgå i planbeskrivningen hur markreservatet är 
tänkt att genomföras och vilka konsekvenser detta får för fastighetsägarna. 

Befintliga byggnader 
I och med planförslaget blir befintliga byggnader planstridiga. Det ska framgå av 
planbeskrivningen vad konsekvenserna av planen blir för respektive fastighet. 
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Delar av planen som bör förbättras 
Planbeskrivning 
Sidan 27, det framgår inte för vilket/vilka ändamål gemensamhetsanläggning är 
tänkt att bildas för. 

Sidan 28, ekonomiska konsekvenser, det bör framgå att det vid genomförande av 
detaljplanen tillkommer förrättningskostnader för lantmäteriförrättningar. 

Fastighetsbildning 
Har gränsmarkeringar för befintliga fastigheter återfunnits och mätts in inför 
planarbetet? 

Om fastighetsgränserna för Tunet 1 och 2 är oklara kan fastighetsbestämning 
komma att behövas inför kommande fastighetsbildning vilket kan leda till att 
fastighetsgränserna inte stämmer överens med plangränserna. 

Plankarta 
Markreservat är administrativa bestämmelser och bör avgränsas med administrativ 
gräns i plankartan. 

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas gällande markreservat, befintliga 
byggnader, gemensamhetsanläggning och ekonomiska konsekvenser.  

Samtliga gränsmarkeringar har hittats och mätts in till grundkartan.  

Plankartan är framtagen enligt Boverkets allmänna råd så som de var utformade när 
planarbetet påbörjades 2013-06-12. Markreservat avgränsas därmed inte med 
administrativ gräns utan egenskapsgräns. Plankartan kompletteras med information 
gällande detta.  

 

PostNord Sverige AB undrar hur postlådeplaceringen är tänkt för området och 
framför att de förordar lådsamlingar som är nåbara direkt från deras fordon.   

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte den här typen av frågor men synpunkten 
vidarebefordras till exploatören inför projekteringen.  

 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och framför följande:  

För att trafiksäkerheten inte ska äventyras får det inte förekomma några fysiska 
hinder i form av fasta oeftergivliga föremål inom vägens säkerhetszon. 
Säkerhetszonen beräknas utifrån vägtyp, hastighet och trafikflöde. I detta fall är 
säkerhetszonen 2 meter från vägkant. Trafikverket förutsätter att störningsskydd 
samt stödmur placeras utanför vägens säkerhetszon. Stödmur och störningsskydd 
får inte placeras inom Trafikverkets säkerhetszon eller vägområde. 

Anordningar som inte tillhör vägen får inte heller placeras inom vägområdet. 
Vägområdet är den mark som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. 
Ängelholmsvägens vägområde är till stora delar lika bred som säkerhetszonen 
medan i södra delen utgörs vägområdet av slänt samt kantremsa á 1 meter. Viktigt 
att detta framkommer i kommunens plankarta. 

Störningsskydd 
Trafikverket kräver att planbestämmelsen störningsskydd kompletteras på följande 
vis: ”Bullerskydd skall anordnas längs med Ängelholmsvägen så att gällande 
riktlinjer för buller uppfylls för bostäderna. Bullerskyddet skall placeras utanför 
vägens säkerhetszon och vägområde.” 
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Till genomförandebeskrivningen av störningsskyddet ska det framkomma att 
exploatören ansvarar för skötseln av störningsskyddet och för alla eventuella 
åtgärder som skulle krävas om den bullerdämpande förmågan försämras. 
Tillgängligheten till störningsskyddet ska inte ske från vägområdet. Placeringen ska 
inte försvåra vägens avvattning och snöröjning. Trafikverket ska bli hörda i 
samband med att förslag för störningsskydd och stödmur arbetas fram. 

Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivning samt planbestämmelse förtydligas 
och revideras enligt Trafikverkets yttrande.  

 

Weum Gas AB har tagit del av handlingarna och framför följande: 

Detaljplanen har utökats och omfattar nu även fastigheten Tunet 2 och del av 
fastigheten Båstad 109:2. Inom planområdet har Weum Gas en servisledning för 
natur- och biogas, som är inritad på plankartan med benämningen -GAS-. 

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat 
anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 

Weum Gas noterar att det ska finnas möjlighet att anordna tre öppna 
fördröjningsmagasin i norra planområdet. Weum Gas önskar att planbeskrivningen 
kompletteras med information om att minsta avstånd mellan gasledningen och 
dagvattensmagasinets släntkrön ska vara 1 meter, i enlighet med EGN. Under 
förutsättning att det inte finns risk för rinnande vatten samt att högsta vattennivån 
inte förväntas hamna över ledningen djup (ca 1,2 meter), behövs inte kanten 
stensättas. Slänten måste utformas enligt föreskrifterna i NGSA 
(naturgassystemanvisningar). Plantering av träd bör inte ske närmare ledningen än 
2,5 meter. För att minska risken för skador på träd i samband med eventuella 
arbeten med ledningen, rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 

Weum hemställer att genomförandebeskrivningen kompletteras med texten ”Weum 
Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande 
såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av 
exploatören”. 

Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

Kommentar: Den exakta utformningen av naturytan i norr är ännu inte bestämd, 
illustrationskartan visar tre fördröjningsmagasin men det kan ändras då plankartan 
enbart anger att fördröjningsmagasin får anordnas. EGN kommer följas när marken 
projekteras, information om detta läggs till i planbeskrivningen.  

Genomförandebeskrivningen har redan en liknande formulering under rubriken 
”Ledningsrätt” som behålls.  

 

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägarna till Tunet 2 har ingen egentlig kritik mot förslaget till detaljplan (men 
tycker liksom en del grannar att fastigheternas del i Båstads historia gör att dem 
gott kunnat få bestå ännu en tid). Tidigare framförda synpunkter tycks vara 
beaktade men ägarna vill ändå understryka att förutsättningen att de har 45 år på 
Tunet 2 inte ska kunna tvingas flytta annat än på eget initiativ. Ägarna upplever att 
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detta försäkrades vid mötet med planförfattaren och ägaren till Tunet 1 den 16 
januari 2016, och som även noterades i anteckningar.  

I övrigt hänvisas till samtal med planförfattaren den 25 februari 2019 angående 
besvär med obefintligt skydd mot översvämning av regnvatten från Stg 109:460 
över Ängelholmsvägen.  

Kommentar: Som fastighetsägare har ni full frihet att själva välja att behålla 
befintliga byggnader eller genomföra byggnationen enligt detaljplanen. Detaljplanen 
möjliggör för en förändring, men när och om ni väljer att utnyttja denna är helt upp 
till er själva. Genomförandetiden är ändrad till 15 år då detta är den längsta tid som 
går att bestämma i detaljplan enligt PBL. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla fram tills den ändras eller upphävs. Om detaljplanen ändras 
eller upphävs efter genomförandetidens utgång har ni som fastighetsägare ingen rätt 
till ersättning för den byggrätt som inte har utnyttjats.  

Syftet med att naturytan norr om Tunet 2 tas med i planförslaget är att möjliggöra för 
bortledning och fördröjning av dagvatten så att problem med översvämningar inte ska 
uppstå. Det är även viktigt att höjdsättningen görs på rätt sätt så att byggnader inte 
ska drabbas av översvämningar.   

 

Brf Stallvägen har precis som i samrådsförslaget inget att erinra mot planförslaget. 
Bostadsrättsföreningen har dock önskemål om att planen ska medge att det anläggs 
en gångväg över kommunens mark från Nyledsvägen till busshållplatsen vid 
Ängelholmsvägens östra sida. Gräsytan används redan idag som gångväg för dem 
som kan gå där, det är dock omöjligt för dem med barnvagn eller rullator. 
Ängelholmsvägen saknar även trottoar på östra sidan samt övergångsställen i 
närheten av busshållplatsen.   

Kommentar: Användningen ”NATUR” medger att gångvägar får anordnas. Den 
exakta utformningen av hela ytan är i det här läget inte bestämt men kommunen 
tycker det är ett bra förslag att öka tillgängligheten till busshållplatsen och förtydligar 
plankartan men egenskapen ”gång” dvs. att gångväg ska anordnas. Även 
illustrationskartan uppdateras med möjliga gångstråk, den exakta utformningen och 
sträckningen kommer att studeras mer noggrant under projekteringen.  

 

Synpunkter från ej besvärsberättigade: 
Föreningen Gamla Båstad inleder med att konstatera att planområdet har utökats 
med Tunet 2 till granskningen och undrar om det är möjligt utan att förslaget varit 
ute för samråd. Föreningen anser att det är skillnad på att decimera en kulturmiljö 
och att utplåna den och efterfrågar en utökad beskrivning av kulturmiljön. De två 
gårdarna undantogs i detaljplanen som gjordes 1980 då de var viktiga för 
kulturmiljön för hela området. Det låg där tre oskiftade gårdar som nu minner om 
områdets agrara historia. I och med det här detaljplaneförslaget utraderas ett viktigt 
inslag i kulturmiljön.  

Föreningen undrar vidare varför gårdarna ska rivas och om det beror på att det 
saknas nybyggnation i Båstad med omnejd. Föreningen anser att det för närvarande 
byggs mer än någonsin i Båstad och att byggnationer stoppas på grund av bristande 
köpintresse. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer är mycket stort.  

Angående genomförandetiden framförs att den har förlängts till 15 år eftersom det 
inte finns något närliggande intresse för exploatering av Tunet 2. Föreningen tolkar 
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detta som detaljplaneringen endast görs för att öka värdet på fastigheten vilket inte 
kan vara ett primärt kommunalt intresse. 

Föreningen tycker inte heller att det bör vara ett kommunalt intresse att utplåna en 
viktig trivselfaktor i området som i övrigt är mycket stereotypt. Den tilltänkta 
byggnationen kommer att ytterligare förstärka det intrycket. Från Ängelholmsvägen 
kommer man att mötas av bullervall och parkeringar istället för den grönska med 
träd och trädgårdar som nu möter bilisterna vid infarten till Båstad söderifrån. 

Om det finns behov av ytterligare bostäder i framtiden föreslår föreningen att 
befintliga gårdar byggs om med 10-15 lägenheter med Agardhsgårdens renovering 
som förebild.  

Föreningen har synpunkter på den demokratiska behandlingen som de anser är 
bristande då kungörelsen utannonseras så diskret att mycket få lägger märke till det 
samt att de informationsmöten som tidigare inledde samrådsperioden numera helt 
har upphört. Mingel har istället ägt rum men då måste besökarna känna till vad de 
vill fråga om. Föreningen efterlyser ett informationsmöte med kunniga tjänstemän 
och tydliga genomgångar av vad planförslaget innebär, med både positiva och 
negativa effekter. Föreningen framhäver även kartavdelningen som har gjort ett 
föredömligt arbete som skulle kunna nyttjas i demokratins tjänst. Man tycker dock 
att hanteringen är så komplicerad att få utanför den inre kretsen har någon nytta av 
den.  

Den kommunala behandlingen slutar ofta i Kommunstyrelsen bakom stängda 
dörrar. Föreningen undrar varför det är förbjudet att offentligt diskutera planfrågor. 
Om myndighetsbeslut måste vara bakom stängda dörrar kan ju besluten fattas i 
särskild ordning efter en offentlig diskussion. 

Föreningen sammanfattar sitt yttrande med följande frågor: 
• Kan man inbegripa Tunet 2 utan ett samråd? 
• Varför har inte kulturmiljöaspekten behandlats? 
• På vilket sätt förstärks trivseln i området om byggnaderna rivs? 
• Saknas det nybyggnation i Båstad med omnejd? 
• Varför görs ett detaljplaneförslag med genomförandetid på 15 år om behovet 

inte anses stort för närvarande? 
• Varför har kommunen upphört med informationsmötena vid utställning av 

detaljplaner? 
• Varför sker inte en öppen politisk diskussion om detaljplaner? 

Föreningen föreslår avslutningsvis att detaljplanearbetet ska avbrytas och att en 
framtida exploatering kan ske genom om- och nybyggnad inom de befintliga 
byggnadsvolymerna så att kulturmiljön bevaras. 

Kommentar: Detaljplanen var utsänd för samråd 2017-10-02 till 2017-11-13 och 
omfattade då enbart Tunet 1 samt vändplatsen i söder. Baserat på de synpunkter som 
kom in under samrådet utökades planområdet med Tunet 2 och naturmarken i norr 
för att skapa en bättre helhet i området. Granskning innebär en ny remissrunda och är 
processmässigt samma sak som det inledande samrådet med den skillnaden att 
namnet byts till ”granskning”.  

Den kulturmiljö som Föreningen Gamla Båstad hänvisar till försvann när 
jordbruksmarken runt gårdarna exploaterades. I nuläget finns ett par äldre 
gårdsbyggnader med det är inte samma sak som att byggnaderna i sig har ett 
kulturhistoriskt värde. Befintliga gårdar är inte undantagna i gällande detaljplan 
1362 och det finns inget i den planen som hindrar att de rivs.  
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Att planlägga för bostäder är ett angeläget allmänt intresse. Kommunen har dock få 
styrmedel när det gäller när i tiden som områden ska byggas ut. Detta bestäms av 
marknaden vilket förändras över tid. Att genomförandetiden anger 15 år är ett 
önskemål från ägarna till Tunet 2 men medför i praktiken ingen större skillnad. 
Genomförandetiden innebär den tid då byggrätten är garanterad. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla fram tills den ändras 
eller upphävs. Om så sker har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning för den 
byggrätt som inte utnyttjats.  

Detaljplanen reglerar inte den exteriöra utformningen av fasader eller planteringar 
inom kvartersmark. Detta kommer bestämmas senare av antingen fastighetsägaren, 
hyresvärden eller bostadsrättsföreningen beroende på vald upplåtelseform. 
Bullerskydd ska anordnas längs med Ängelholmsvägen men enligt gjorda beräkningar 
räcker det att det görs till en höjd av 1 meter för att klara riktlinjerna.  

När planarbetet inleddes 2013 ansöktes det om att möjliggöra för ombyggnation av 
befintliga byggnader inom Tunet 1 till nio lägenheter. Exploatören har därefter 
undersökt möjligheterna för detta vidare men inte lyckats få ekonomi i projektet och 
har därför presenterat ett alternativt förslag med en högre exploateringsgrad. 2017-
02-01 beslutade kommunstyrelsen om förnyat planbesked för att möjliggöra detta.  

Kommunen välkomnar förslag på hur fler kan nås av pågående planarbeten. Enligt 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap. 11 § ska kommunen samråda med bland 
annat myndigheter, sakägare och organisationer. Enligt 11 b § ska kungörelse om 
detaljplaneförslag anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en ortstidning. I 
Båstads kommun anslås förslaget även på det bibliotek som ligger närmast 
planområdet samt läggs upp på kommunens hemsida samt facebooksida. Har 
Föreningen Gamla Båstad fler förslag på hur information kan spridas tas detta 
tacksamt emot. Kommunen har dålig erfarenhet av klassiska samrådsmöten då alla 
inte kommer till tals eller vågar ställa sina frågor i stora folksamlingar. Kommunen 
har därför istället gått över till mingel för de planer som har ett stort allmänt intresse. 
Fördelen med mingel är att tjänstemän och politiker finns tillgängliga för frågor under 
en längre period vilket ökar flexibiliteten för besökarna. Vet besökarna inte vad de ska 
fråga om förklarar vi naturligtvis detta på plats. För mindre planer såsom den nu 
aktuella sker detta istället genom telefon, mail eller under kommunens besökstid. 
Planavdelningen är positivt inställda till att arbeta mer med 3D-illustrationer och 
liknande som kan förtydliga för allmänheten vad planförslagen kommer innebära.  

Även debatten kring stadsbyggnadsfrågor välkomnas men behöver ske utanför 
kommunstyrelsen då det handlar om myndighetsutövning. Önskemålen om detta 
framförs dock till politiken.  

 

En boende på Stallvägen 19 hänvisar till detaljplan 1362 som anger att högst en 
tredjedel av tomtmarken får bebyggas i max en våning jämte vindsinredning och 
anser att det är rätt för att smälta in i området.  

Vidare framförs att Tunet 1 ligger högt i förhållande till radhusen på Stallvägen. Från 
adressen Stallvägen 19 till den sydligaste och högst belägna byggnadskroppen i 
nordost är skillnaden mellan marken och nocken 17,9 meter, vilket då skulle 
innebära att Stallvägen 19 skuggas hela eftermiddagen under vinterhalvåret. 
Utsikten från Stallvägen 19 kommer bli en stor, hög yta som ger ett stängt intryck.   

Slutligen framförs att det bör anläggas en gångväg från Nyledsvägen tvärs över 
grönområdet till busshållplatsen på östra sidan av Ängelholmsvägen.  
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Kommentar: Nu gällande detaljplan 1362 anger BFIv för aktuella fastigheter. Högsta 
byggnadshöjd är reglerad till 4,4 meter och taklutningen får max vara 55 grader. 
Eftersom detaljplan 1362 inte anger något om totalhöjd eller nockhöjd innebär planen 
teoretiskt sett att en byggnad kan uppföras inom Tunet 1 som är mer än dubbelt så 
hög som vad aktuellt planförslag reglerar.  

Planläggning handlar om avvägningar och i det här fallet har det centrala läget 
medfört att det allmänna intresset med förtätning har vägt tyngre då befintlig 
infrastruktur kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Med ett avstånd på ca 90 meter 
mellan Stallvägen 19 och den högsta byggnadskroppen i planförslaget bedöms höjden 
vara acceptabel då bebyggelsen inte påverkas mer än möjligtvis under vinterhalvåret 
då solen ändå går ner så pass tidigt.  

Se svar till Brf Stallvägen angående gångvägen.  

 

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 
• Planbestämmelsen gällande störningsskydd revideras enligt Trafikverkets 

yttrande.  

• Egenskapsbestämmelsen ”gång” läggs till inom naturmarken i norr för att 
förtydliga att gångväg ska anordnas. Detta illustreras även på 
illustrationskartan.  

• Plan- och genomförandebeskrivning förtydligas gällande markreservat, 
befintliga byggnader, gemensamhetsanläggning, ekonomiska konsekvenser, 
störningsskydd samt avstånd till gasledning. 

 

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtande 
När planen går till antagande skickar kommunen en underrättelse om det till upp-
dragsgivaren och alla som lämnat synpunkter på planen under samråd och 
granskning (med undantag av Länsstyrelsen). Detta granskningsutlåtande skickas 
med. På detta sätt får de som lämnat synpunkter reda på att planen är på väg att 
antas och de kan läsa hur deras synpunkter har hanterats.  

Underrättelse inför antagandet och granskningsutlåtandet ska skickas till följande: 
• Lantmäterimyndigheten  
• Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)  
• Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 
• PostNord Sverige AB 
• Region Skåne 
• Skanova 
• Trafikverket  
• Weum Gas AB (tidigare E.ON Gas Sverige AB) 
• Ägarna till Tunet 2 
• Brf Stallvägen 
• Föreningen Gamla Båstad 
• En boende på Stallvägen 19 
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Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning 
När planen har antagits skickar kommunen ut en underrättelse om det och en be-
svärshänvisning till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, de kommuner och 
regionplaneorgan som är berörda, samt de personer och organisationer som enligt 
kommunens bedömning har rätt att överklaga planen. Besvärshänvisningen 
förklarar hur man gör om man vill överklaga. 

Underrättelse efter antagandet och besvärshänvisning ska skickas till följande:  
• Länsstyrelsen 
• Lantmäterimyndigheten 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 
Detaljplan för Tunet 1 m.fl. godkänns för antagande.  

 

 

Båstad 2019-05-03 

 

 

Henrik Eliasson 
Planarkitekt 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 120  Dnr KS 000724/2010 - 310 

Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl.  

 
Beskrivning av ärendet Dan Nilsson, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, har inkommit med en 

hemställan om att beslutet om planbesked från 2010-07-02 ska annulleras så 
att detaljplanen förblir oförändrad. Detta medför att befintliga verksamheter 
kan fortsätta bedrivas alternativt att bostäder uppförs istället.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Henrik Eliasson, 2019-05-06  

1. Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för 
Vitlingen 16 m.fl. 

 2. Anhållan om annullering av planärende 
 
Förvaltningens förslag  Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts.  
   
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts.  

 
      

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Henrik Eliasson  

Dnr: B 2019-247 

 
Avbrytande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. avbryts.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Dan Nilsson, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, har inkommit med en hemställan om att 
beslutet om planbesked från 2010-07-02 ska annulleras så att detaljplanen förblir oförändrad. 
Detta medför att befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas alternativt att bostäder upp-
förs istället.  
 
Bakgrund 
2010-07-08 köpte Proni AB aktier av Båstad Utvecklingsbolag AB, BUTAB, i Protor Fastighets 
AB som äger fastigheterna Vitlingen 16, 24, 25 och 26. 2010-07-02 beslutade kommunstyrel-
sen att detaljplanen skulle ändras för aktuella fastigheter så att det inte längre ska vara möjligt 
att uppföra bostäder inom området i enlighet med önskemål från BUTAB och Protor Fastighets 
AB. 2019-03-19 inkom Dan Nilsson, nuvarande ägare av Protor Fastighets AB, med en skrivelse 
gällande hemställan om att beslutet från 2010-07-02 annulleras så att detaljplanen förblir 
oförändrad.  
 
Aktuellt 
Gällande detaljplan nr 1183 för Vitlingen 16, 24, 25 och 26 anger Bj II, Område för bostads- och 
småindustriändamål, där byggnationen får uppföras i två våningar. Direkt angränsande till ak-
tuella fastigheter har detaljplanen för Sunnan 10 m.fl. tagits fram i syfte att öka andelen helårs-
boende i Torekov samt möjliggöra för kompletterande verksamheter om etapp 2 genomförs.  
Samhällsbyggnad anser inte att det finns någon anledning att ändra detaljplanen för Vitlingen 
16 m.fl. och ta bort möjligheten för bostäder när det tillåts för fastigheterna i omgivningen. 
Samhällsbyggnad bedömer därmed att planarbetet ska avbrytas efter den sökandes begäran. 
Konsekvenserna av en avbruten planprocess medför att befintlig verksamhet kan fortsätta 
bedrivas alternativt att bostäder kan uppföras istället.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Gällande detaljplan förblir oförändrad varpå konsekvenserna för samhället inte bör påverkas i 
större utsträckning. Befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas, om förutsättningarna för 
detta förändras möjliggör detaljplanen bostäder vilket kan leda till fler helårsboende i Torekov.  
 

Ekonomi 
I beslutet om planbesked anges att detaljplanen ska upprättas på den sökandes bekostnad. Det 
är inte samma person som ansökte om det ursprungliga planbeskedet som äger fastigheterna 
idag och nuvarande ägare har inget intresse av att ändra detaljplanen. Beslut om att avbryta 
planarbetet får ingen ekonomisk påverkan för vare sig kommunen eller fastighetsägaren.  
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Henrik Eliasson, Samhällsbyggnad 
 
 
Planarkitekt 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Henrik Eliasson och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan, tjänsteskrivelse och beslut om upprättande av detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. 
2. Anhållan om annullering av planärende 

Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
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Kommunstyrelsen 
Bästads kommun 

Ang Planändring i Torekov, kv. Vitlingen 16 m.fl. 

Fastigheten Vitlingen 16 i Torekov ägs av Protor Fastighets AB med arg.nr. 556806-
8141 som är ett dotterbolag till Bästad Utvecklingsbolag AB, Butab. Vitlingen 16 är 
avstyckad i ytterligare 3 st. fastigheter, Vitlingen 24, 25 och 26 med samma ägare, 
Protor Fastighets AB. 

Butab har för avsikt att försälja dotterbolaget med ingäende fastigheter till en av 
fastighetens hyresgäster. 
Inför denna bolagsförsäljnlng finns en önskan frän säljare att revidera detaljplanen 
för fastigheten. 
Detaljplaneförändringen skall göras för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av 
fastigheten I ett näringslivsperspektiv. 
Den Idag möjliga bostadsproduktlonen bör utgä i del av fastigheten och samtidigt 
skall handel möjliggöras. 

Vitlingen 16, 24, 25 och 26 har beteckningen Bj II vilket innebär omräde för bostads
och smäindustriändamäl i 2 plan. 
Förslag till detaljplaneändring enl. följande: 
Vitlingen 16 förlorar bostadsmöjlighet men fär handelsmöjlighet. 
Vitlingen 24, 25 och 26 kompletteras med handelsmöjlighet. 

Protor Fastighets AB tillsammans med Butab hemställer här om en snabb behandling 
av ärendet för att förbättra näringslivets expansion i Torekov. 

anAh~1~ 
r- förande 

Telefon: 
0431-770 00 

Telefax: 
0431-77021 

Organisationsnummer: 11-556090-1703 

Protor Fastighets AB 

~~ 
Staffafl Claesson 
VD 

E .. n1ail: 
staffan.claesson@bastacl.se 

Besöksaclrcss: Fridhemsvägen 7A Postgiro: 

Banl<glro: 
553-9424 
619051-6 



BÅSTADS l<OMMUN 
l<ommunledningskont~~TAD KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Dntum: 2010-07-08 2010 -08- 1 ·t Hnndläggnrc: Per Iwansson 
Dnr: 724/10-310 Dnr . ....................... . 

lll•t I l t l• 1911 I I tt titt I 1111111 

Till Kommunstyrelsen 

Tjänsteyttrande 

1 (1) 

Bllngor: 

l. Planförfn,gan 2010-07-02 

2. Utdrag ur gällande plan 

3. Översiktskartn 

Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl - ansökan om upprättande (ändring 
av gällande plan) 
Förfrågan om ändring av gällande plan för fastigheten Vitlingen 16 m .fl . har inkommit 
från Butab och Protor Fastighets AB genom ordförande jan Ahlström respektive vd 
Staffan Claesson. Fastigheterna ifråga ägs Av Protor Fastighets AB. 

I gällande plan har fastighetema beteckningen Bj för markanvändning. Önskemålet är 
att inför en försäljning av fastigheter dels ta bort möjligheten till bostadsanvändning 
från Vitlingen 16 (för att gynna fortsatt användning för verksamheter så att inte en ägare 
frestas att i stället uppföra bostäder. Fastigheten ska alltså tas bo1i från 
bostadsmarkuaden) och dels komplettera med användningsbeteckning H för handel på 
Vitlingen 24,25 och 26, så att demrn användning blir möjlig här. 

Området täcks av gällande plan 1183 och ingår i ett kvaiier där planen tillåter icke
störande småindustri samt bostäder. Intilliggande kvarter har dagligvambutik och 
bensinmack. Området är en del av Torekov som det s.k. leaderprojektet hoppas kunna 
utveckla som ett centrumområde till stöd för ökad bosättning i Torekov. I det 
sammanhanget ses det angeläget att det som finns av lokaler för småindustri fums kvar, 
samt att möjlighet till handel utvecklas. Planavdelningen bedömer att de önskade 
förändringama kan göras genom att bestänunelser i gällande plan ändras i ett enkelt 
planförfarande. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås planförfrågan beviljas. Avtal rörande kostnader 
för detaljplanearbetet ska tecknas med exploatören. Enkelt planförfarande ska tillän1pas 
Planen bedöms ha hög prior~tet med sitt samband med Leaderprojektet. Inget 
exploateringsavtal behövs. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan (planändring) för Vitlingen 
16 m.fl får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan vaiför en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. ,, 

Planavdeh1ingen 
D ·\ 

I ./..,-i....._ \......_)V~-.....".J~-o-i__,,___ 
Per Iwansson 
Planarkitekt 

Efter beslut i styrelsen skall beslutet expcdierns till: 
Planavdelningen, och sökanden. 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunledningskontoret 

Datum: 2010-07-08 
Handläggare: Per Iwansson 
Dnr: 724/10-310 

Till Kommunstyrelsen 

Tjänsteyttrande 

I (I) 

Bilagor: 

I. Planförfrägan 2010-07-02 

2. Utdrag ur gällande plan 

3. Översiktskm1a 

Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl - ansökan om upprättande (ändring 
av gällande plan) 
Förfrågan om ändring av gällande plan för fastigheten Vitlingen 16 m.fl. har inkommit 
från Butab och Protor Fastighets AB genom ordförande jan Ahlström respektive vd 
Staffan Claesson. Fastigheterna ifråga ägs Av Protor Fastighets AB. 

I gällande plan har fastigheterna beteckningen Bj för markanvändning. Önskemålet är 
att inför en försäljning av fastigheter dels ta bort möjligheten till bostadsanvändning 
från Vitlingen 16 (för att gynna fortsatt användning för verksamheter så att inte en ägare 
frestas att i stället uppföra bostäder. Fastigheten ska alltså tas bort från 
bostadsmarknaden) och dels komplettera med användnings beteckning H för handel på 
Vitlingen 24,25 och 26, så att denna användning blir möjlig här. 

Området täcks av gällande plan 1183 och ingår i ett kvarter där planen tillåter icke
störande småindustri samt bostäder. Intilliggande kvarter har dagligvarubutik och 
bensinmack. Området är en del av Torekov som det s.k. leaderprojektet hoppas kunna 
utveckla som ett centrumområde till stöd för ökad bosättning i Torekov. I det 
sammanhanget ses det angeläget att det som finns av lokaler för småindustri finns kvar, 
samt att möjlighet till handel utvecklas. Planavdelningen bedömer att de önskade 
förändringarna kan göras genom att bestämmelser i gällande plan ändras i ett enkelt 
planförfarande. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås planförfrågan beviljas. Avtal rörande kostnader 
för detaljplanearbetet ska tecknas med exploatören. Enkelt planförfarande ska tillämpas 
Planen bedöms ha hög prioritet med sitt samband med Leaderprojektet. Inget 
exploateringsavtal behövs. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan (planändring) för Vitlingen 
16 m.fl rar upprättas samt att samråd rar hållas. 

2. Detaljplanen rar upprättas på den sökandes bekostnad. 
3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Planavdelningen 

Per Iwansson 
Planarkitekt 

Efter beslut i styrelsen skall beslutet expedieras till: 
Planavdelningen, och sökanden. 
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BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 

2010-08-25 
2010-09-01 

19 
34 

KS au § 138 
KS § 179 

dnr. 724/10 -310 

Detaljplan för Vitlingen 16 m.fl. - ansökan om upprättande 
(ändring av gällande plan) 

Ärendebeskrivning Förfrågan om ändring av gällande plan för fastigheten Vitlingen 16 m. fl. har in
kommit från Butab och Protor Fastighets AB genom ordförande Jan Ahlström re
spektive vd Staffan Claesson. Fastigheterna ifråga ägs av Protor Fastighets AB. 

Beslutsunderlag 

Yrkande 

Förslag till beslut 

KS 100901 
Yrkande 

Beslut 

justerandes signatur 
au/pres 

I gällande plan har fastigheterna beteckningen Bj för markanvändning. önskemålet 
är att Inför en försäljning av fastigheter dels ta bort möjligheten till bostadsanvänd
ning från Vitlingen 16 (för att gynna fortsatt användning för verksamheter så att 
inte en ägare frestas att i stället uppföra bostäder. Fastigheten ska alltså tas bort 
från bostadsmarknaden) och dels komplettera med användnlngsbeteckning H för 
handel på Vitlingen 24,25 och 26, så att denna användning blir möjlig här. 

Tjänsteskrivelse från Per lwansson, planchef, bilaga. 

Ann-Margret Kjellberg (S), Thomas Andersson (FP), Ingemar Jönsson (BP), 
Ulf Halmberg (M) och Christian Nilsson (C): Bifall till förslagen till beslut i tjänste
skrivelsen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan (planändring) för Vitlingen 16 
m.fl får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Ulf Holmberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan (planändring) för Vitlingen 16 
m.fl får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad. 

3. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonse
kvensbeskrivning (Ml<B) ej behöver upprättas. 

ks/nämnd kl utdragsbestyrkande 

J 
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Samhällsbyggnadsnämnden Båstad kommun 

Proni AB köpte den 8 juli 2010 aktierna av BUTAB i Protor fastighets 

AB som äger fastigheterna Vitlingen 16, 24,25,26. 

Innan försäljningen styckade BUTAB av tre tomter Vitlingen 24,25,26 

för att höja försäljningsvärdet. BUTAB fick även rivningstillstånd av 

huset som är över tomterna. Rivningstillståndet följde med vid 

försäljningen. 

Den 2 juli 2010 lämnade BUTAB in till kommunstyrelsen om 

planändring i Torekov kv. Vitlingen 16 m.fl. Vitlingen 16 skulle förlora 

sin plan Bjll vilket innebär bostads och industriändamål i 2 plan men 

få industri och handelsmöjligheter. Vitlingen 24,25,26 skulle 

kompletteras med handelsmöjligheter. Dessa ändringar ville man 

göra trots att man hos lantmäteriet styckat av tomterna så sent som i 

juni 2010. Dessa ändringar görs 6 dagar innan avtalet undertecknades 

och likvide erlades för aktierna. Jag blev informerad på banken om 

avtalet. 

Planavdelningen har inte genomfört beslutet och samtliga 

tjänstemän sedan 2010 har lagt ärendet till sidan. I en tagen 

detaljplan för Torekov skulle 8616 m2 ändras?! Orsaken till att 

fastigheten lämnades av Nolato 1972 var buller och lukt från 

fabriken. 2011 försökte vi få tillstånd att anlägga en chipsfabrik i 

lokalerna, vilket är småindustri men detta gav en enorm 

proteststorm. Nu har jag hyresgäster som tvingas flytta eftersom de 

kör med maskiner som bullrar och grannarna klagar. Sunnan 10 mitt 

emot Vitlingen skall detaljplan göras för bostadsändamål. 

Jag hemställer om att det tidigare beslut Dnr 724/10 - 310 som 

kommunstyrelsen tagit men inte genomfört annulleras. 

Protor Fastighets AB 

Dan Nilsson Torekov 2019-03-19 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KS au § 126  Dnr KS 000877/2009 - 315 

Detaljplan för Varan 2:24 - Beslut om antagande  

 
Beskrivning av ärendet Planförslag för Varan 2:24 har varit utställd på förnyad utställning. Nästa steg i 

planprocessen är beslut om antagande.  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson, 2019-05-08  
 Planbeskrivning 
 Plankarta 
 Illustrationskarta 
 Utställningsutlåtande 
 
Förvaltningens förslag  Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas. 
 
Föredragande  Planarkitekt Emma Johansson föredrar ärendet.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas.  

 
    

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-05-28. Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 000877/2009 – 315 
 
 

Detaljplan för Varan 2:24 – beslut om antagande  
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till detaljplan för Varan 2:24 antas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslag för Varan 2:24 har varit utställd på förnyad utställning. Nästa steg i planprocessen 
är beslut om antagande. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-12 § 185 om upprättande av detaljplan för aktuellt om-
råde. 2011-04-12 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med detaljplanen skulle föregås av 
en miljökonsekvensbeskrivning, för att utreda planens konsekvenser för Varan 20:1 och Fly-
mossen i sin helhet. Samråd hölls 2012-03-29 till 2012-05-10. Efter samrådet reviderades 
planförslaget. 2016-02-24 § 44 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna plan-
förslaget för granskning. Planen sändes ut på utställning under perioden 2016-05-06 till 2016-
06-05. Mot bakgrund av inkomna yttranden reviderades planförslaget ytterligare varför en 
förnyad utställning krävdes. 2018-05-22 § 103 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott att 
planförslaget skulle ställas ut för förnyad utställning. Förnyad utställning hölls under perioden 
2018-05-31 till 2018-07-12. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande.  
 
Då detaljplanen påbörjats före 2 maj 2011 upprättas den enligt den äldre plan- och bygglagen, 
ÄPBL (1987:10). 
 

Aktuellt 
Efter den förnyade utställningen har inkomna yttranden sammanställts och kommenterats i ett 
utställningsutlåtande, bilaga 4. Efter den förnyade granskningen har endast redaktionella änd-
ringar gjorts. 
 
Dispens har sökts från biotopskyddet för flytt av en stenmur. Länsstyrelsen har inte gett dis-
pens för detta. Samhällsbyggnad bedömer dock att planen kan genomföras utan flytt av sten-
muren. Om detta i framtiden ändå önskas kan fastighetsägaren söka dispens för åtgärden på 
nytt. 
 
Ansökan om upphävande av landskapsbildskyddet har gjorts för en del av planområdet. Läns-
styrelsen har beslutat att upphäva det i berörd del. 
 

Konsekvenser av beslut 
För konsekvenser av planens genomförande se planbeskrivningen, bilaga 1. 
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Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta 
3. Illustrationskarta 
4. Utställningsutlåtande 

 
Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef 
 
 



 

Antagandehandling 2019-05-03 

	

	

Detaljplan för  

Varan 2:24 m.fl. 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 
	

	

Plan- och genomförandebeskrivning 
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2019-05-03  

2 (16) 

Detaljplan för  

Varan 2:24 m.fl. 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 
	

Planbeskrivning         
	

HANDLINGAR 
Planhandlingar 
Plankarta,	dat.	2019‐05‐03	
Illustrationskarta,	dat.	2019‐05‐03	
Plan‐	och	genomförandebeskrivning	(denna	handling),	dat.	2019‐05‐03	
Utställningsutlåtande,	dat.	2019‐05‐03	
Utställningsutlåtande,	dat.	2018‐04‐24	
Samrådsredogörelse,	dat.	2014‐09‐23	
Behovsbedömning,	dat.	2010‐04‐16	
Miljökonsekvensbeskrivning/hydrologisk	utredning,	dat.	2012‐01‐25	
Fastighetsförteckning,	dat.	2012‐01‐27,	aktualiserad	2016‐04‐18,		
uppdaterad	2018‐05‐09	
Grundkarta	2008‐05	(utgör	underlag	till	plankartan),	aktualiserad	2014‐09,	
uppdaterad	april	2018	
Arkeologisk	utredning,	Rapport	2015:24			

BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen	beslutade	2009‐10‐12	§	185	om	upprättande	av	detaljplan	för	
aktuellt	område	och	2011‐04‐12	om	att	arbetet	med	detaljplanen	skulle	föregås	av	
en	miljökonsekvensbeskrivning,	för	att	utreda	planens	konsekvenser	för	Varan	20:1	
och	Flymossen	i	sin	helhet.	Under	planförslagets	samrådstid,	2012‐02‐22,	påpekade	
bl.a.	Länsstyrelsen,	vikten	av	de	naturvärden	och	narturpåverkan	som	planen	skulle	
medföra.	Mot	bakgrund	av	inkomna	yttranden	har	planen	reviderats	med	påföljden	
att	antalet	tomter	har	minskats.	Trots	detta	vidhöll	Länsstyrelsen	sina	synpunkter	
under	utställningen	2016	och	antalet	tomter	har	därför	minskats	ytterligare.	Då	
inkomna	yttranden	resulterat	i	omfattande	revideringar	av	planförslaget	efter	
utställningen	sänds	planförslaget	ut	på	förnyad	utställning.	
	
Då	detaljplanen	påbörjats	före	2	maj	2011	upprättas	den	enligt	ÄPBL	(1987:10).	

Syfte 
Syftet	med	planen	är	pröva	möjligheten	att	uppföra	ca	5	enbostadshus	i	närheten	av	
Flymossen	i	den	nordöstra	delen	av	Torekov.	Bebyggelsen	ska	placeras	och	utformas	
med	stor	hänsyn	till	områdets	topografi,	naturmiljö	och	landskapsbild.	  
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FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Planförslaget	bedöms	vara	förenligt	med	Miljöbalkens	3,	4	och	5	kapitel.	Planens	
genomförande	bedöms	endast	innebära	en	marginell	påverkan	på	riksintressena	för	
friluftsliv,	rörligt	friluftsliv	och	kustzonen	eftersom	planen	endast	omfattar	ett	
mindre	markområde	som	redan	är	ianspråktaget	av	bebyggelse	eller	odling.	Stöd	för	
bostadsbebyggelse	finns	i	kommunens	översiktsplan.	

PLANDATA 
Planområdets läge och storlek 
Planområdet	är	beläget	vid	Lilla	Stenlid,	norr	om	Flymossen	i	de	nordöstra	delarna	
av	Torekov.	I	norr	avgränsas	planområdet	av	Torekovs	golfbana,	i	öster	av	befintlig	
bebyggelse,	i	söder	av	befintlig	ägoslagsgräns	och	i	väster	av	Flymossens	
strandskydd.		

Planområdet	omfattar	Varan	2:24	och	är	ca	8800	m2.		

Ägoförhållanden 
Alla	mark	inom	planområdet	är	i	privat	ägo.		

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 

	
	

I	översiktsplanen	för	Båstads	kommun	finns	expansionsplaner	avseende	
bostadsbebyggelse	redovisade	för	delar	av	nu	aktuellt	planområde	(se	bild	ovan).	
Översiktsplanen	föreslår	att	bebyggelsen	norr	om	Lilla	Stenlid	binds	ihop	med	
bostäder	inom	luckan	av	betesmark	som	idag	delar	av	bebyggelsen.	I	den	
fördjupning	av	översiktsplanen	som	omfattar	Torekov	finns	nämnd	lucka	i	
bebyggelsen	utpekad	som	lämplig	för	förtätning	och	två	stråk	för	vandring	och	
cykling	genom	planområdet	markerade.		
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Detaljplaner, skydd och förordnanden 
Större	delen	av	planområdet	omfattas	av	plan	1296	(upprättad	1968).	Betesmarken	
invid	bebyggelsen	på	den	norra	sidan	av	Lilla	Stenlid	är	inte	detaljplanelagd	sedan	
tidigare.	

Inom	betesmarken	i	planområdets	norra	del	finns	stenmurar	som	omfattas	av	
biotopskydd	enligt	7	kap	11	§	MB.	De	nyanlagda	murarna	mot	fastigheterna	Varan	
2:28	och	2:29	påverkas	av	planförslaget	och	dispens	från	biotopskyddet	kommer	
därför	att	sökas	innan	planen	antas.	Betesmarken	omfattas	även	av	förordnande	om	
landskapsbildsskydd.	Dispens	från	landskapsbildsskyddet	kommer	att	sökas	innan	
planen	antas.		

Den	södra	delen	av	planområdet,	planlagd	som	naturmark	i	gällande	detaljplan,	
belastades	av	förordnande	enligt	113	§	byggnadslagen.	Enligt	
övergångsbestämmelserna	i	Plan‐	och	Bygglagen	upphörde	detta	förordnande	att	
gälla	efter	utgången	av	år	2018.	

	

	
	
Flymossens	nordöstra	del	omfattas	av	strandskydd,	från	fastighetsgränsen	
som	delar	våtmarken	i	två	delar	och	ut	till	100	meter	från	vattenområdets	
utbredningsgräns	vid	normalvattenstånd	(se	bild	ovan).	Det	innebär	att	hela	
våtmarken	och	delar	av	sluttningarna	mot	norr	och	öster	omfattas	av	strandskydd.		

Behovsbedömning i enlighet med bilaga 4 till MKB-
förordningen 
Kommunen	har	tagit	fram	en	behovsbedömning	som	har	samråtts	med	
Länsstyrelsen	under	våren	2010.	Länsstyrelsen	gjorde	vid	samrådet	bedömningen	
att	man	inte	kunde	utesluta	att	den	förändrade	hydrologin	inom	området	skulle	
kunna	påverka	det	närliggande	Natura	2000‐området	och	en	miljökonsekvens‐
beskrivning,	MKB,	har	därför	upprättats.	MKB:n	baseras	på	en	skiss	där	tomterna	
intill	Flymossen	tilläts	breda	ut	sig	längre	ner	i	slänten	än	det	nuvarande	förslaget	
och	konstaterar	att	en	exploatering	enligt	skissen	skulle	innebära	betydande	negativ	
miljöpåverkan.	I	MKB:n	föreslås	att	tomterna	kortas	av	i	djupled	för	att	säkerställa	
att	skogsridån	mellan	tomterna	och	mossen	kan	finnas	kvar.	I	samrådsförslaget	av	
detaljplanen	hade	slutsatserna	av	MKB:n	delvis	beaktats;	i	slänten	sydöst	om	
mossen	höll	sig	tomterna	ovanför	den	befintliga	stenmur	som	finns	men	
planförslaget	reglerade	två	nya	tomter	norr	om	mossen.	MKB:n	fastslår	att	så	länge	
trädridån	med	dess	naturvärden	får	finnas	kvar	är	de	negativa	miljökonsekvenserna	
av	planens	genomförande	att	betrakta	som	små	vad	gäller	både	naturmiljö,	



PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2019-05-03  

5 (16) 

landskapsbild	och	rekreation.	Efter	samråd	och	utställning	har	planförslaget	
reviderats	ytterligare	och	nu	tillåts	bara	en	tomt	öster	om	Flymossen.		

Vad	gäller	risken	för	en	förändrad	hydrologi	och	påverkan	på	Natura	2000‐området	
så	bedöms	inte	planförslaget	ha	en	negativ	påverkan.	Planförslaget	bedöms	inte	
heller	påtagligt	skada	berörda	riksintressen.		

De	fyra	tomterna	som	planeras	inom	betesmarken	norr	om	Lilla	Stenlid	innebär,	
enligt	MKB:n,	endast	en	försumbar	negativ	miljökonsekvens.		

Förändringar av planförslaget efter samrådet  
Efter	samrådet	har	planförslaget	justerats	i	enlighet	med	det	åtgärdsförslag	som	
beskrivs	i	miljökonsekvensbeskrivningen.	Genom	en	minskad	exploateringsgrad	och	
justeringar	av	tomternas	utbredning	bedöms	den	potentiella	risken	för	negativ	
påverkan	på	naturmiljön	minska	betydligt.	Ingreppen	begränsas	till	den	övre	delen	
av	mossens	sydöstra	slänt	där	naturvärdena	bedöms	vara	något	lägre	och	på	detta	
sätt	bedöms	samspelet	mellan	skogsmiljön	och	själva	mossen	kunna	kvarstå.	På	
detta	sätt	minskar	de	negativa	konsekvenserna	för	naturmiljön	och	förslaget	
bedöms	kunna	genomföras	utan	betydande	miljöpåverkan	i	detta	avseende.		

Justeringarna	av	förslaget	innebär	att;	

 De	två	tomterna	längst	i	nordväst,	invid	Lilla	Stenlid,	har	tagits	bort	ur	
förslaget.	De	negativa	konsekvenserna	för	naturmiljön	som	befarades	kunna	
ske	pga.	närheten	till	mossen,	och	intrånget	i	det	strandskyddade	området,	
riskerar	därmed	inte	att	uppkomma.		

 Djupet	på	de	fyra	tomterna	i	den	sydöstra	slänten	har	minskats	jämfört	med	
i	samrådsförslaget.	Genom	att	öka	avståndet	mellan	tomterna	och	mossen	
blir	ingreppet	i	naturmiljön	betydligt	mindre	och	ett	större	område	kan	
därmed	bevaras	på	ett	sätt	som	gynnar	växt‐	och	djurlivet.		

 För	de	fyra	tomterna	i	söder	anges	planbestämmelser	om	att	befintlig	
marknivå	inte	får	förändras.	

Den	vandringsstig	som	planerades	för	att	tillgängliggöra	området	och	därmed	gynna	
de	rekreativa	värdena	har	ifrågasatts	av	Länsstyrelsen	pga.	mossens	höga	värde	för	
fågellivet.	Utifrån	Länsstyrelsens	bedömning	och	det	faktum	att	det	krävs	dispens	
från	strandskyddet	för	åtgärder	som	anläggning	av	stigar	har	kommunen	och	
markägaren	därför	beslutat	att	någon	utbyggnad	av	en	stig	inte	ska	genomföras.	

Förändringar av planförslaget efter utställningen  
Efter	utställningen	har	planförslaget	justerats	ytterligare.	Genom	minskat	antal	
tomter	bedöms	den	potentiella	risken	för	negativ	påverkan	på	naturmiljön	minska	
betydligt	och	förslaget	bedöms	kunna	genomföras	utan	betydande	miljöpåverkan	i	
detta	avseende.	

Justeringarna	av	förslaget	innebär	att:	

 De	föreslagna	fastigheterna	inom	strandskyddat	område	tas	bort	från	
detaljplanen.	I	den	södra	delen	återstår	endast	en	tomt	som	ligger	utanför	
strandskyddat	område.	

 Planområdet	har	begränsats	för	att	endast	omfatta	tillkommande	bebyggelse	
då	tidigare	planförslag	inte	inneburit	några	förändringar	för	befintlig	
bebyggelse	jämfört	med	nu	gällande	detaljplan.	

 Byggnadshöjd	och	takvinkel	ändras	till	nockhöjd	för	att	minska	oklarheter	
om	hur	höjderna	ska	beräknas	och	öka	tydligheten.		
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 Nockhöjden	regleras	med	plushöjd	för	den	södra	fastigheten	för	att	öka	
tydligheten	gällande	hur	hög	byggnaden	kan	bli	och	minska	otydligheten	
gällande	vilken	sida	av	byggnaden	som	ska	vara	beräkningsgrundande.	

 Bestämmelsen	 om	 bevarande	 av	 stengärdesgårdar	 omformuleras	 enligt	
Länsstyrelsens	 synpunkter.	 Planbeskrivningen	 kompletteras	 gällande	
dispens	från	biotopskyddet.	

 Planbeskrivningen	kompletteras	med	information	om	förordnande	enligt	113	
§	byggnadslagen.	

 Gatan	till	de	tillkommande	fastigheterna	i	norra	delen	av	planområdet	
planläggs	som	kvartersmark	och	avses	förvaltas	som	en	
gemensamhetsanläggning	för	de	nya	fastigheterna.	

 Bestämmelser	om	byggnadsareor	omformuleras	enligt	
Lantmäterimyndighetens	synpunkter.	

 Planbeskrivningen	ses	över	gällande	gemensamhetsanläggning,	
marksamfällighet	och	samfällighetsföreningar.	

 Planförslaget	kompletteras	enligt	Skanovas	yttrande	gällande	flytt	av	kablar	
och	anläggningar.	

 Efter	dialog	med	exploatör	och	fastighetsägare	ändras	marken	närmast	
fastigheterna	Varan	2:27,	2:28,	2:29	och	2:30	till	kvartersmark	för	
bostadsändamål	vilket	möjliggör	att	nämnda	fastigheter	utökas	med	den	
marken.	

 Ett	6	meter	brett	u‐område	med	prickmark	läggs	framför	fastigheten	Varan	
2:45		

 En	bestämmelse	om	att	skyddsnät	ska	finnas	införs	i	gränsen	mot	golfbanan.	
 Den	tillkommande	fastigheten	i	planområdets	södra	del	får	en	något	utökad	

byggrätt	där	huvudbyggnaden	tillåts	vara	högst	200	m2	och	
komplementbyggnaden	får	vara	högst	50	m2.	
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
Mark och vegetation 
	

	
Bild	mot	nordväst	med	Flymossen	i	bakgrunden	

Planområdet	är	relativt	plant	i	norr	men	övergår	i	en	sluttning	ner	mot	Flymossen	
på	den	södra	sidan	av	Lilla	Stenlid.	I	den	östra	delen	invid	bebyggelsen	norr	om	Lilla	
Stenlid	ligger	ett	mindre,	flackt	område	med	betesmark.	De	södra	och	västra	delarna	
består	i	huvudsak	av	Flymossen	med	en	mindre	öppen	vattenyta,	ett	stråk	av	
våtmark	samt	ett	skogsområde	med	blandad	vegetation.	Skogsområdet,	som	tidigare	
var	betesmark,	sluttar	relativt	kraftigt	från	Lilla	Stenlid	ner	mot	Flymossen	och	
innehåller	ett	antal	äldre	stenmurar	samt	en	smal	stig.		

Flymossen	är	ett	kustnära	våtmarksområde	som	genomgått	stora	förändringar	
under	1900‐talet.	I	början	av	1800‐talet	bestod	våtmarken	av	en	öppen	mindre	sjö	
som	dikades	ur	och	delvis	torrlades	på	tidigt	1900‐tal.	Våtmarken	med	omgivningar	
nyttjades	därefter	för	bete	men	när	betet	upphörde	började	området	successivt	växa	
igen.	Våtmarken	blev	också	successivt	blötare	när	dräneringssystemen	inte	
underhölls.	Under	1990‐talet	grävdes	den	sydvästra	delen	av	Flymossen	ut	för	att	
återskapa	en	öppen	vattenyta.	Det	uppgrävda	materialet	användes	för	vallar	runt	
om	dammen	och	för	att	anlägga	en	liten	ö	ute	i	dammen.	Uppläggningen	av	massor	
mellan	de	båda	delarna	av	Flymossen	innebar	att	de	tidigare	sammanlänkade	
vattenområdena	skildes	åt.		

Det	finns	en	öppen	vattenyta	i	våtmarkens	sydöstra	del	och	för	övrigt	är	området	
bevuxet	med	täta	bälten	av	bladvass	och	bredkaveldun.	Vid	kanten	av	våtmarken	
växer	buskar,	exempelvis	sälg	och	pors,	och	hela	området	är	artrikt	med	avseende	
på	örter,	gräs	och	halvgräs.	I	sluttningen	öster	om	våtmarksområdet	växer	en	
flerskiktad	blandskog	som	domineras	av	löv	med	inslag	av	tall.	Det	finns	högvuxna	



PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2019-05-03  

8 (16) 

träd	av	bland	annat	ek,	björk	och	asp.	Närmast	i	kanten	mot	befintliga	bostäder	finns	
flera	grova	exemplar	av	oxel.	Ner	mot	våtmarken	finns	gott	om	död	ved,	både	
liggande	och	stående	som	högstubbar	och	torrakor.	Buskvegetationen	består	
framförallt	av	hägg	och	hassel.	Det	finns	också	gott	om	kaprifol	som	klättrar	uppför	
träd	och	buskar.	Vegetationen	uppfattas	som	frodig,	vilket	sannolikt	beror	på	den	
väst‐	och	sydvända	sluttningen	samt	att	det	på	flera	ställen	finns	utströmning	av	
dag‐	och/eller	grundvatten.	Flera	stengärdesgårdar	korsar	området	och	vittnar	om	
den	tidigare	hävden.	Motsvarande	sammansättning	av	vegetationen	finns	norr	om	
Flymossen,	men	här	är	vegetationen	ytterligare	tätare	och	bitvis	mycket	
svårgenomtränglig.	

Under	de	senaste	åren	har	kraftiga	oväder	och	gallring	av	skogen	påverkat	området.	
Tillsammans	har	detta	lett	till	att	trädvegetationen	idag	är	betydligt	glesare	än	när	
planarbetet	inleddes.				

Bebyggelse  

	
Bild	mot	nordöst	med	lägre	villabebyggelse	

I	skogssluttningen	ner	mot	mossen	finns	tre	fastigheter	med	friliggande	
enbostadshus.	Längs	med	ömse	sidor	av	gatan	Lilla	Stenlid	ligger	en	rad	med	lägre	
villabebyggelse.	Bebyggelsen	utgörs	i	denna	del	mestadels	av	friliggande	villor	på	
medelstora	till	stora	fastigheter	om	ca	1000‐	1500	m².	Det	finns	även	några	större,	
äldre	hus	på	större	tomter,	norr	om	planområdet.		

Riksintressen 
Planområdet	omfattas	av	riksintresse	för	friluftsliv	enligt	Miljöbalken,	MB,	3	kap	6	§,	
riksintresse	för	rörligt	friluftsliv	enligt	MB	4	kap	1‐2	§	samt	av	riksintresse	för	
kustzonen	enligt	MB	4	kap	1,	4	§.	

Genom	en	varsam	planering	och	anpassning	till	områdets	topografi,	och	genom	
beaktande	av	rekreationsstråk	samt	värdefulla	vegetationselement,	bedöms	



PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2019-05-03  

9 (16) 

detaljplanens	genomförande	inte	påverka	intentionerna	i	riksintressena.	Se	även	
MKB.		

Vattentäkter 
En	bit	öster	om	planområdet	finns	en	av	kommunens	vattentäkter	med	tillhörande	
vattenskyddsområde.	Enligt	vattenmyndighetens	statusklassning	uppnås	inte	
kvalitetskraven	beträffande	kemisk	status	för	vattentäkten	men	detta	är	i	huvudsak	
en	konsekvens	av	jordbruket	i	området.	Ingen	del	av	planområdet	ligger	innanför	
skyddsområdet	för	vattentäkten	och	de	föreslagna	tomterna	bedöms	inte	ha	någon	
negativ	effekt	på	vattentäkten.	

Arkeologisk utredning 
Länsstyrelsen	meddelade	2010‐07‐01	att	en	arkeologisk	utredning,	enligt	
bestämmelserna	i	2	kap	11§	lagen	om	kulturminnen,	skall	ske	av	området	innan	en	
ev.	exploatering	kan	företas.	Som	skäl	för	beslutet	anges	att	planområdet	ligger	i	ett	
relativt	fornlämningsrikt	område	och	att	det	inte	kan	uteslutas	att	under	mark	dolda	
lämningar	kan	finnas	inom	planområdet.	

Inför	utställningen	har	en	arkeologisk	utredning	av	det	aktuella	området	
genomförts.	En	grophärd	hittades.	Det	konstaterades	att	området	var	påverkat	av	
sentida	aktivitet.	Den	stora	mängden	morän	i	området	har	bidragit	till	att	eventuella	
arkeologiska	lämningar,	med	undantag	från	grophärden	inte	har	bevarats.	

Naturvärdesinventering 
Det	har	inte	gjorts	någon	heltäckande	inventering	av	områdets	naturvärden,	men	
både	Flymossen	och	de	omgivande	sluttningarna	mot	norr	och	öster	bedöms	hysa	
potential	för	betydande	naturvärden.	I	den	miljökonsekvensbeskrivning	som	tagits	
fram	bedöms	värdena	vara	störst	närmast	våtmarken.	I	de	övre	delarna	av	den	östra	
slänten	växer	huvudsakligen	snår	med	björnbär	och	vegetationen	har	inslag	av	
trädgårdsrymlingar.	Miljöerna	är	dock	sammantaget	artrika	och	det	finns	sedan	
tidigare	dokumenterad	förekomst	av	bland	annat	flera	mer	eller	mindre	ovanliga	
fågelarter.	De	aktuella	miljöerna	är	också	ovanliga	i	det	omgivande	landskapet,	
vilket	gör	dem	ytterligare	betydelsefulla	sett	till	den	biologiska	mångfalden.		

Geoteknik, radon och markföroreningar 
Marken	i	området	består	enligt	SGU’s	övergripande	jordartskarta	av	morän	med	
inslag	av	berg.	Marken	bedöms	ur	ett	geotekniskt	perspektiv	vara	lämplig	att	
bebygga.	

Någon	geoteknisk	undersökning	har	inte	genomförts	inom	planområdet,	i	de	fall	
mer	detaljerade	undersökningar	krävs	ska	det	utföras	i	samband	med	
detaljprojektering	av	bebyggelse/anläggningar.	

Gator och parkering 
Från	Ängalagsvägen	(väg	115)	når	man	planområdet	via	Råledsvägen	och	Lilla	
Stenlid.	Området	kan	även	nås	västerifrån	via	Flymossavägen	vidare	på	Källrevägen	
och	Lilla	Stenlid.	

Parkering	för	befintliga	bostäder	sker	inom	respektive	fastighet.	

Kollektivtrafik 
Busslinje	505	(Torekov‐Hov‐V	Karup‐Grevie‐Förslöv)	angör	hållplats	Lugnet	längs	
Ängalagsvägen.	Hållplatsen	ligger	ca	400	m	sydväst	om	planområdet	och	trafikeras	
en	gång/timme	på	vardagar	och	helger.	Med	linje	505	kommer	man	till	Grevie	och	
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efter	byte	når	man	Båstad	och	Ängelholm.	Från	Båstad	går	tåg	norrut	mot	Göteborg	
och	söderut	mot	Malmö.	Tåg	går	även	från	Förslöv,	ca	15km	från	planområdet.	

Service 
Livsmedelsaffär,	skola,	förskola,	vårdcentral,	bensinstation	och	bibliotek	finns	i	
Torekov	ca	1,3	km	från	planområdet.	Bank	finns	i	Båstad.	

Buller 
Trafikmängden	på	Lilla	Stenlid	är	liten	och	den	reglerade	hastigheten	låg	(50	resp.	
30km/h),	planområdet	bedöms	inte	påverkas	av	buller	från	gatan.	Planområdet	
ligger	vidare	så	pass	långt	från	Ängalagsvägen	(väg	115)	att	buller	från	fordon	på	
denna	inte	påverkar	planområdet.		

Ledningsinfrastruktur 
Planområdet	genomkorsas	av	kommunala	ledningar	för	vatten‐	och	spillvatten.	
Planområdet	innefattas	och	ska	ingå	i	VA‐verksamhetsområde	för	Båstads	kommun	
(NSVA).	Spillvatten	leds	till	huvudledning	och	vidare	till	reningsverk	i	Torekov.	
Planområdet	kompletteras	med	brandvattenposter	och	VA‐nätet	dimensioneras	för	
att	kunna	hantera	brandvatten.	  
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PLANFÖRSLAGET 
Disposition av det nya området 
Föreslagna	bostäder	byggs	i	form	av	ca	5	friliggande	hus	och	parhus	i	en	våning	med	
möjlighet	 att	 inreda	 vind.	 Möjlighet	 finns	 även	 att	 uppföra	 radhus	 istället	 för	
friliggande	hus	i	planområdets	norra	del.	

Illustration	av	planen		

Alternativ	utformning	med	radhus	i	
planområdets	norra	del.		

	

Bebyggelse 
Ny	bebyggelse	
I	den	södra	delen	av	planområdet,	i	sluttningen	ner	mot	mossen,	föreslås	en	
friliggande	villa.	Huvudbyggnaderna	inom	tomten	tillåts	vara	en	våning	exklusive	
suterrängvåning.	Högsta	nockhöjd	för	detta	hus	är	+25,0	meter	över	havet	för	att	
inte	bli	för	framträdande.	Det	finns	även	en	bestämmelse	om	att	marknivåerna	ej	får	
förändras	inom	vissa	delar	av	denna	tomt,	för	att	undvika	alltför	mycket	
markutfyllnad.	För	denna	tomt	är	högsta	byggnadsarea	250	m²	inklusive	
komplementbyggnad.		

Norr	om	Lilla	Stenlid	på	betesmarken	mellan	befintlig	bebyggelse	föreslås	tomter	för	
fyra	friliggande	villor,	planbestämmelserna	medger	även	att	radhus	uppförs	i	denna	
del.	Bebyggelsen	tillåts	bli	en	våning	hög	med	möjlighet	att	inreda	vind.	Maximal	
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byggnadsarea	för	friliggande	hus	inklusive	komplementbyggnad	är	220	m².	Om	
bebyggelsen	uppförs	som	sammanbyggda	hus	är	största	totala	byggnadsarea	för	
området	1100	m².	Vid	dessa	tomter	ska	ett	skyddsnät	på	minst	5,5	meter	finnas	mot	
golfbanan	för	att	förhindra	att	golfbollar	slås	in	på	bostadsfastigheterna.	

Takkupor	och	frontespiser	får	uppföras	i	begränsad	omfattning	men	får	inte	uppta	
mer	än	en	tredjedel	av	takets	sammanlagda	längd.	Högsta	nockhöjd	för	uthus	och	
garage	är	4,5	m.		

Exploateringsgrad	
Inom	områden	som	regleras	med	planbestämmelsen	e1	tillåts	en	maximal	
byggnadsyta	på	1100	m2	om	sammanbyggda	hus	uppförs.	Om	området	istället	
bebyggs	med	friliggande	hus	är	högsta	tillåtna	byggnadsarea	220	m2	inklusive	
komplementbyggnad.	För	planbestämmelsen	e2	gäller	att	högsta	byggnadsarea	är	
250	m2	inklusive	komplementbyggnad.	

Friytor och vegetation 
Stenmurar	
Stenmurarna	i	den	norra	delen	av	planområdet	har	försetts	med	planbestämmelsen	
n2	vilket	innebär	att	de	inte	får	rivas	eller	skadas.		

Gator och parkering 
Tomterna	inom	betesmarken	norr	om	Lilla	Stenlid	samt	tomten	längst	i	söder	
trafikmatas	från	Lilla	Stenlid.	Tomterna	i	den	norra	delen	når	Lilla	Stenlid	via	en	
gata	i	en	nybildad	gemensamhetsanläggning.	Den	södra	tomten	når	gatan	via	ett	
skaft	på	tomten	som	ansluter	till	befintlig	stickväg	från	Lilla	Stenlid.	

Parkering	för	de	tillkommande	bostäderna	ska	anordnas	inom	den	egna	tomten.	

Teknisk försörjning 
Vatten‐	och	spillvattenledningar	finns	i	området	och	nya	fastigheter	ska	anslutas	till	
det	kommunala	ledningsnätet.		

Detaljerad	höjdsättning	skall	ske	så	att	regnvatten	från	byggnader	och	hårdgjorda	
ytor	kan	avledas	till,	och	infiltreras	på,	grönytor	inom	tomt‐/kvartersmark.		

I	detaljplanen	har	ett	område	i	planområdets	södra	del	markerats	med	
bestämmelsen	”u”	vilket	innebär	att	marken	skall	vara	tillgänglig	för	allmänna	
underjordiska	ledningar.	Syftet	med	u‐området	är	att	säkerställa	befintliga	
ledningars	placering.		

Avfallshantering 
I	norra	delen	är	vändzonens	radie	så	stor	att	renhållningsfordon	kan	vända.	
Vändsonen	och	tillfartsgatan	ligger	inom	kvartersmark	med	bestämmelse	”gata”	och	
ska	skötas	av	en	gemensamhetsanläggning.	I	den	södra	delen	sker	hämtning	av	
avfall	vid	fastighetsgräns	mot	gata.	Enligt	renhållningsordningen	ansvarar	kunden	
själv	för	att	kärlet	kan	hämtas.	Detta	kan	ske	genom	att	fastighetsägaren	själv	drar	
fram	kärlet	till	fastighetsgränsen	eller	genom	att	köpa	dragmeter	av	NSR	enligt	
deras	taxa.	
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Räddningstjänst 
Räddningstjänstens	bilar	kommer	att	kunna	ta	sig	fram	till	alla	planerade	bostads‐
hus.	

	

Strandskydd 
Detaljplanen	omfattar	inte	strandskyddat	område.	
	

Landskapsbildsskydd 
Ansökan	om	upphävande	av	landskapsbildsskyddet	inom	betesmarken	har	lämnas	
in	till	Länsstyrelsen	och	godkänts	2019‐04‐16.	

KONSEKVENSER 
Miljökonsekvenser 
Planavdelning	bedömer,	med	stöd	av	genomförd	MKB,	att	konsekvenserna	av	
planens	genomförande	på	miljön,	hälsan	och	hushållningen	med	naturresurserna	
inte	blir	betydande.	Med	de	förändringar	av	planförslaget	som	genomförts	efter	
utställningen	bedöms	den	negativa	påverkan	på	området	bli	än	mindre	och	
konsekvenserna	därmed	ytterligare	begränsade.		

Planens	genomförande	kommer	innebära	att	knappt	0,9	ha	naturmark	övergår	till	
kvartersmark	för	bebyggelse.	

Detaljplanens	genomförande	bedöms	inte	innebära	någon	negativ	påverkan	på	den	
vattentäkt	och	dess	skyddsområde	som	ligger	öster	om	planområdet.	Planområdet	
är	begränsat	i	omfattning	och	ligger	relativt	långt	ifrån	vattentäkten	och	den	yttre	
gränsen	för	skyddsområdet.	Dessutom	möjliggör	detaljplanen	endast	för	ett	mindre	
antal	bostäder	som	alla	skall	anslutas	till	kommunalt	vatten	och	avlopp.		

Den	marginella	ökning	av	trafik	på	Lilla	Stenlid	som	blir	följden	av	detaljplanens	
genomförande	bedöms	inte	medföra	några	omfattande	negativa	konsekvenser	
avseende	buller	och	avgaser	inom	planområdet	eller	för	omkringliggande	
bebyggelse.	
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Genomförandebeskrivning 
	

	

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen	handläggs	med	normalt	planförfarande.	Samråd	för	planen	hölls	under	
våren	2012,	utställning	av	detaljplanen	skedde	under	sommaren‐hösten	2014.	
Antagande	bedöms	kunna	ske	2019.		

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Detaljplanen	innehåller	ingen	allmän	plats.	

Fastighetsägaren	ansvarar	för	detaljplanens	genomförande	i	alla	delar.		

Dispens	från	biotopskyddet	samt	landskapsbildsskyddet	kommer	att	sökas.	
Exploatören	ansvarar	för	eventuella	kompensationsåtgärder	i	samband	med	dispens	
från	biotopskyddet.	Dispenserna	ska	vara	avgjorda	innan	detaljplanen	antas.	

Ny	väg	ligger	inom	kvartersmark	och	ska	skötas	av	en	nybildad	
gemensamhetsanläggning	för	de	nya	fastigheterna	i	planområdets	norra	del.		

Flyttningar	och	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	befintliga	
kabelanläggningars	och	ledningars	funktion	ska	bekostas	av	exploatören.	

Exploatören	ansvarar	för	att	skydd	mot	golfbanan	uppförs	i	samband	med	att	
berörd	del	av	planområdet	bebyggs.	

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägaren	ansvarar	för	samtliga	fastighetsbildningsåtgärder	som	krävs	för	att	
genomföra	detaljplanen	samt	inträde	i	befintlig	vägförening	och	kostnader	förenade	
med	detta.	Fastighetsbildning	sker	genom	avstyckning	från	fastigheten	Varan	2:24.	
Gemensamhetsanläggning	ska	bildas	för	den	interna	gatan	i	planområdets	norra	del.	
Fastighetsägaren	ansvarar	också	för	inträde	i	samt	ev.	ombildningsåtgärder	för	
gemensamhetsanläggningen	Perstorp	GA:2	och/eller	marksamfälligheten	Varan	s:1.	
Kostnader	för	detta	fördelas	på	de	fastigheter	som	har	nytta	av	åtgärden.		

	

Förändringar  
Nedan	beskrivs	hur	föreslagna	förändringar	påverkar	fastigheter,	
gemensamhetsanläggningar	och	andra	fastighetsrättsliga	förhållanden	inom	
planområdet.	

Fastighet	mm	 Konsekvens	

Varan	2:27,	2:28,	2:29	
och	2:30	

Fastigheterna	får	möjlighet	att	köpa	mark	från	Varan	
2:24	för	att	utöka	fastigheterna.	
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planavtal 
Planavtal	är	upprättat	med	fastighetsägaren	angående	plankostnader,	tekniska	
utredningar,	grundundersökningar,	arkeologisk	utredning,	grundkarta,	fastighets‐
förteckning	etc.	vilka	fastighetsägaren	ska	stå	för.		

Exploateringsavtal 
Då	detaljplanen	inte	innehåller	någon	allmän	platsmark	avses	inte	något	
exploateringsavtal	upprättas.		

Övriga avgifter 
Bygglovs‐	och	anslutningsavgifter	utgår	enligt	taxa.		

TEKNISKA FRÅGOR 
Allmän platsmark 
Detaljplanen	innehåller	ingen	allmän	platsmark	

VA 
Inom	planområdet	går	kommunala	huvudledningar	för	vatten	och	spillvatten.	
Exploatören	ansvarar	för	utbyggnad	och	bekostnad	av	VA‐system	(inklusive		
dagvattensystem)	i	det	nya	området.	Utbyggnaden	av	VA‐	ledningar	i	området	sker	
från	av	kommunen	anvisad	anslutningspunkt.		

Kostnader	för	ev.	erforderliga	lantmäteriförrättningar	för	att	säkerställa	bl	a	VA‐
ledningar	med	ny	ledningsrätt	faller	på	ledningsägaren.		

El, tele och internet 
Fastighetsägaren/exploatören	ansvarar	för	utbyggnad	av	el‐,	teleledningar	m	fl.	
Eventuella	flyttningar	eller	andra	åtgärder	som	krävs	för	att	säkerställa	
anläggningarnas	funktion	ska	bekostas	av	exploatören/fastighetsägaren.	

Brandvatten 
Brandvattenförsörjning	skall	lösas	inom	området	och	bekostas	av	berörda	fastighets‐
ägare.	
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna	har	tagits	fram	av	planarkitekt	Anna	Fogelklou	på	
Samhällsbyggnad,	Plan	i	Båstads	kommun	(samrådsskedet).	Revidering	av	
planförslaget	inför	utställning	har	genomförts	av	Johan	Thein,	Arkitekterna	Krook	&	
Tjäder,	tillsammans	med	Samhällsbyggnad,	Plan.	Revideringar	av	planförslaget	inför	
förnyad	utställning	har	genomförts	av	planarkitekt	Emma	Johansson	på	
Samhällsbyggnad,	Plan	i	Båstads	kommun.	Dessutom	har	följande	tjänstemän	
deltagit	i	planarbetet:	

Lisa	Rönnberg,	dåvarande	samhällsbyggnadschef			
Emma	Dahl,	exploateringsingenjör	(samrådsskedet)	
Magnus	Sjeldrup	(utställningsskedet)	
Roger	Larsson,	samhällsbyggnadschef	(förnyad	utställning)	
Maria	Axberg	Fagerlind,	(förnyad	utställning)	
	

	

	

Båstad	2019‐05‐03	

	

	

	

Emma	Johansson	 	 Olof	Selldén	 	 	 	
Planarkitekt	 	 	 Planchef	
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GRUNDKARTAN 
Grundkartan är upprättad i januari 2012 på grundval av 
Båstads kommuns primärkarta. 
Faslighetsredovisningen avser förhållandena i januari 2012 . 
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 13 30 
Koordinatsystem i höjd: RH 00 

Thomas Bauer, tekniska kontoret, 
Ängelholms kommun 

TECKENF0RKLARING 
Grundkertans beteckningar 
-- Tr&klg!llB 

--- Fastlghetlgrh 

• Grina ftlrsarvllut, lednlngsrttt, fann*lna llb: + Koon:lhatl<rysa 

BÅSTAD 109:lliälonpi!orastighat 
~ [8J Bostadshua klrtBl'lll eller huallY reap lekkontur 

E:3 E::::l Kanplamantbyggnad karterat alter IR.ialiv 11111p takkonlur 

!SI [SJ Sldlrnt&k lairhlnlt Biter huallv ""'P !Mknntur 

CtJ TlllMfonnlltcftnllillilnad 

--- .. -
---VA;ik!nt, ;äng ellarging-ocll C)Ulberm 

- Agoalsgag,.ns 

/>Jwr, odlad Dppan mark 

W Angs-, hl!IQ- eller beleflrnark 

dl, Bmnlkog resp IOV9kDg 

• @ Barrträd resp löWäd 

Kmr, mDlll8 allar Hr*mark 

FomlRmning 

--- Mur,mittlilja 

---""~ 
~~-Hlok 

I I I I I I , •• 
--===::::.::::: Hlljdluncr 

+50.BB Hlljdp.Jr*t 

~ Balyanlngallldpe 

~-Vattandm~ 

Dnr: B 2014-805 

Plannummer: 

REGISTRERINGSDATUM 

Planen antagen av: 

Planen vunnit laga kraft: 

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

GRÄNSER 

-------
Planomrädesgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

B Bostäder 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
[ · . · . · . · . · . · . · J Marken får inte bebyggas 

g 

u 

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e,1000 Största totala tillåtna byggnadsarea inom området i m' om 

sammanbyggda hus uppförs. För friliggande enbostadshus är 
högsta byggnadsarea 220 m', inklusive komplementbyggnad, per 
fastighet. Minsta tillåtna fastighetsstorlek för friliggande bostäder är 
1100 m'. 

Endast en fastighet. Största tillåtna byggnadsarea är 250 m' 
inklusive komplementbyggnad. 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvarters mark) 
Mark och vegetation 
gata 

n, 
n, 

Gata 

Markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten 

Befintlig stengärdesgård får inte skadas eller rivas 

n, Befintliga marknivåer får ej förändras 

Markhöjder inom planområdet ska anpassas till anslutande gata. 

Utfart, stängsel 
- - • - - • - Skydd skall finnas mot golfbanan 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Placering 
Uthus och garage får inte uppföras närmare fastighetsgräns än 1 meter eller närmare gata än 
6 meter. Högsta tillåtna nockhöjd för uthus och garage är 4,5 meter. 

För friliggande enbostadshus gäller att huvudbyggnad inte får uppföras närmare 
fastighgetsgräns än 4 meter. 

Utformning 
Mindre takkupor och frontespiser får sammantaget inte uppta mer än en tredjedel av takets 
sammanlagda längd. 

fril Endast friliggande en bostadshus. Endast en huvudbyggnad per 
fastighet får uppföras. 

Högsta nockhöjd i meter 

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 är frän den dag planen vinner laga kraft 

UPPLYSNINGAR 
Planen är upprättad enligt ÄPBL 1987:10 

ANTAGANDEHANDLING l2Sl Normalt planförfarande 

Detaljplan för 

Varan 2:24 m fl 
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län 
Upprättad: 2019-05-03 

Planavdelningen i B~stads kommun 

Emma Johansson 
Planarkitekt 

Olof Sellden 
Planchef 
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ILLUSTRATION, FRILIGGANDE VILLOR 
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ILLUSTRATION ALTERNATIV BEBYGGELSEUTFORMNING, 
RADHUS 

GRUNDKARTAN 
Grundkartan är upprättad i januari 2012 på grundval av 
Båstads kommuns primärkarta. 
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i januari 2012. 
Koordinatsystem i plan: Sweref 99 13 30 
Koordinatsystem i höjd: RH 00 

!iiöniii:S"i:ia'~i!~,·b!kiii:Sk.i'"kantoret, 
Angelholms kommun 

TECKENFORKLARING 
Grundkartans beteckningar 

--- """"""' 
-- Fa&t~1l1'98m• 

• Gl'lnll IOr lllr'illU~ lednlngsrtttt, fommlnne ete 

+ Koordinatwya 

BÅSTAD 1 D9: .1&6npllfasll~hot 

IZJ C2J Bostadahus kBrhnd id'lw hullliv ""'Il takkolJtur 

E::3 E::3 Komplemartbyggnad kErtamt aftBr husllv rasp talckontur 

ts1 [SJ Sklrmtak tarlelat ellBr husllv resp tatkordur 

171 Tranllfmnll.lorbyggnad 

---"'""""" 
--- V~ gang ellerg6ng- och cykelbana 

- ÅgcslegBIJ'llm 

Åker, cdlad OppBn rnuk 

W Ånga-, llBQ- eler betesmark 
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Detaljplan för  

Varan 2:24 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 
	

Utställningsutlåtande  
	

	

Detta	detaljplaneförslag	har	varit	utsänt	för	förnyad	utställning	under	tiden	2018‐05‐
31	till	2018‐07‐12	för	att	ge	sakägare,	boende,	myndigheter	med	flera	möjlighet	att	
lämna	 in	 synpunkter.	 Planförslaget	 har	 tagits	 fram	 av	 Plan,	 Samhällsbyggnad	 i	
Båstads	 kommun	 och	 planen	 handläggs	 med	 normalt	 planförfarande.	 I	 detta	
utställningsutlåtande	finns	dels	sammanfattningar	av	de	synpunkter	som	har	lämnats	
in	och	dels	kommunens	kommentarer	till	synpunkterna.	Synpunkter	inkomna	under	
samrådet	 och	 den	 första	 utställningen	 redovisas	 i	 en	 separat	 samrådsredogörelse	
respektive	ett	separat	utställningsutlåtande	daterat	2018‐04‐24.	

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 
Trafikverket	

Synpunkter från myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen	 framför	 att	 planen	 inte	 bör	 antas	 innan	 frågan	 om	upphävande	 av	
landskapsbildsskyddet	 har	 avgjorts.	 Länsstyrelsen	 häver	 inte	 förordnandet	 om	
landskapsbildsskyddet	kan	ta	skada	av	den	planerade	exploateringen.		

Länsstyrelsen	 framför	 även	 att	 de	 inte	 kan	 se	 några	 särskilda	 skäl	 för	 att	 bevilja	
biotopskyddsdispens	 för	 stenmuren	 intill	 fastigheterna	 Varan	 2:28	 och	 2:29.	 De	
befarar	därför	att	den	föreslagna	detaljplanen	inte	kan	genomföras	i	den	delen.		Även	
denna	fråga	bör	ha	avgjorts	innan	planen	antas.	

Kommentar:	 Kommunen	 har	 ansökt	 om	 upphävande	 av	 lanskapsbildsskydd	 samt	
dispens	från	biotopskyddet.	Upphävandet	av	landskapsbildsskyddet	har	godkänts	men	
dispens	från	biotopskyddet	har	avslagits	av	länsstyrelsen.	Kommunen	bedömer	dock	att	
det	är	möjligt	att	genomföra	planen	och	uppfylla	dess	syfte	trots	att	dispens	inte	getts	
från	biotopskyddet.		

NSVA	framför	att	u‐området	för	befintlig	ledning	bör	vara	4	meter	på	varje	sida	om	
ledningen,	dvs	totalt	8	meter	brett.	

De	informerar	om	att	dricksvatten	och	avlopp	kan	anslutas	i	Lilla	Stenlid	och	påpekar	
att	det	under	perioder	med	hög	vattenförbrukning	 i	Norra	Torekov	kan	vara	 lägre	
vattentryck	 än	 normalt.	 Detta	 förväntas	 dock	 bli	 ett	 mindre	 problem	 efter	 att	
kommunen	ansluts	till	Sydvatten.	
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NSVA	påpekar	att	det	behövs	en	redaktionell	ändring	på	sidan	15	där	”avlopp”	ska	
bytas	till	”spillvatten”.	

Vidare	 framför	 de	 att	 planområdet	 ska	 höjdsättas	 i	 projekteringen	 så	 att	 säkra	
avrinningsvägar	skapas	vid	skyfall.	För	att	undvika	skador	på	bebyggelse	bör	lägsta	
säkerhetsnivå	för	höjdsättning	av	tillkommande	bebyggelse	vara	för	att	klara	ett	100‐
årsregn.	

Kommentar:	Föreslaget	u‐område	justeras	så	att	det	är	4	meter	från	ledningen	in	på	
den	 tillkommande	 fastigheten.	Bredden	 på	 u‐området	 kan	 dock	 inte	 utökas	 utanför	
plangränsen	in	på	befintliga	fastigheter.	Texten	på	sidan	15	rättas.	Övriga	synpunkter	
noteras.	

Synpunkter från sakägare och andra besvärsberättigade 
Ägaren	till	fastigheten	Varan	2:44	vill	att	huset	ska	placeras	så	långt	sydväst	som	
möjligt	på	den	tilltänkta	tomten	och	så	långt	som	möjligt	ifrån	befintlig	bebyggelse.	

Vidare	framförs	att	glaserade	blanka	takpannor	inte	ska	tillåtas.	

Kommentar:	Kommunen	tolkar	yttrandet	som	att	det	berör	den	 föreslagna	tomten	 i	
planområdets	södra	del.	En	viss	frihet	gällande	placeringen	av	huset	på	tomten	behövs	
för	att	kunna	anpassa	byggnationen	till	den	sluttande	tomten.	Dock	har	det	prickade	
området	mot	befintliga	fastigheter	breddats	något,	se	svar	till	NSVA.	

I	 gällande	 detaljplan	 för	 befintlig	 bebyggelse	 finns	 inga	 begränsningar	 gällande	
takmaterial.	 Det	 är	 därför	 inte	motiverat	 att	 införa	 en	 sådan	 begränsning	 för	 de	
tillkommande	byggnaderna	i	nu	aktuell	detaljplan.	

Ägarna	till	fastigheten	Varan	2:28	vill	gärna	köpa	mark	från	Varan	2:24	i	enlighet	
med	planförslaget.		

De	undrar	även	om	processen	för	att	söka	dispens	från	biotopskyddet	för	muren	och	
om	de	ska	göra	något.	

De	 anser	 även	 fortsättningsvis	 att	 det	 vore	 trevligast	 för	 alla	 boende	 om	 stråket	
mellan	de	nya	 tomterna	och	befintlig	bebyggelse	ovanför	dessa	blir	 lika	brett	hela	
vägen	från	vägen	som	går	ner	mot	havet	och	fram	till	golfbanan.	

De	utgår	dessutom	från	att	den	bod	som	nu	står	intill	deras	tomt	och	de	stora	timmer	
och	vedhögar	som	också	oftast	ligger	där,	tas	bort	senast	då	detaljplanen	vinner	laga	
kraft.	

Kommentar:	 Dispens	 från	 biotopskyddet	 ska	 sökas	 hos	 länsstyrelsen	 och	 ska	 vara	
avgjort	innan	planen	antas.	I	detta	fall	ansvarar	kommunen	för	att	detta	görs.	

Det	finns	goda	möjligheter	att	till	fots	röra	sig	mellan	vägen	och	golfbanan	via	andra	
stråk.	Att	skapa	ett	nytt	brett	stråk	skulle	kraftigt	minska	möjligheterna	att	tillskapa	
tomter	 inom	 området,	 och	 motverka	 planens	 syfte,	 då	 det	 tar	 en	 stor	 del	 av	 den	
föreslagna	 tomtytan	 i	 anspråk.	 Avståndet	mellan	 er	 nuvarande	 fastighetsgräns	 och	
föreslagen	ny	tomt	är	13	meter.	

Ni	kan	inte	ställa	krav	på	hur	en	fastighetsägare	disponerar	sin	fastighet	så	länge	det	
inte	strider	mot	detaljplan.	
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Ägaren	till	fastigheten	Varan	2:31	ställer	fyra	frågor:	

1. Är	det	något	som	ska	hända	med	fastigheten?		

2. Fastigheten	är	idag	obebyggd.	Vilket	syfte	har	den?	

3. När	hen	köpte	sin	fastighet	fick	de	reda	på	att	fastigheten	väster	om	dem	var	
sk	prickad	mark.	Stämmer	det	och	vad	innebär	detta?	

4. Fastigheten	 är	 idag	 övervuxen	 av	 snår,	 sly	 och	höga	 träd	 utom	en	 bit	 som	
används	 som	 parkeringsplats.	 Kan	 vi	 kräva	 av	 fastighetsägaren	 att	
växtligheten	hålls	efter	respektive	att	bilar	inte	får	parkera	där?	

Kommentar:		

1. En	detaljplan	är	under	framtagande	för	delar	av	fastigheten	och	ändamålet	är	
att	tillåta	ett	mindre	antal	bostäder	inom	området.	

2. Delar	av	fastigheten	finns	med	i	detaljplan	nr	1296	Del	av	Varan	2:2,	Varan	2:8,	
2:10	m.fl	i	V.Bjäre	kommun,	upprättad	år	1968.	Där	är	Varan	2:24	reglerad	som	
Väg	och	parkmark.	

3. Marken	väster	om	er	är	inte	prickad	utan	reglerad	som	Väg	och	parkmark.	Den	
ingår	inte	i	nu	aktuellt	planområde	och	användningen	kommer	därför	inte	att	
förändras.	

4. Ni	kan	inte	kräva	av	fastighetsägare	att	växligheten	hålls	efter	på	fastigheten,	
inte	heller	hur	hen	disponerar	sin	fastighet.	

	

Sammanfattning av de ändringar som nämnts 

 Föreslaget	u‐område	justeras.	

 Texten	på	sidan	15	rättas.	

Ytterligare ändringar som gjorts 

 Bestämmelsen	om	LOD	(lokalt	omhändertagande	av	dagvatten)	tas	bort.	
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Underrättelse inför antagandet och utställningsutlåtande 
När	planen	går	till	antagande	skickar	kommunen	en	underrättelse	om	det	 till	upp‐
dragsgivaren	och	alla	som	lämnat	synpunkter	på	planen	under	samråd	och	utställning	
(med	undantag	av	Länsstyrelsen).	Detta	utställningsutlåtande	skickas	med.	På	detta	
sätt	får	de	som	lämnat	synpunkter	reda	på	att	planen	är	på	väg	att	antas	och	de	kan	
läsa	hur	deras	synpunkter	har	hanterats.		

Underrättelse	inför	antagandet	och	utställningsutlåtandet	ska	skickas	till	följande:	
Skånetrafiken	
Bjäre	Kraft	
Naturskyddsföreningen	Bjäre	
Nordvästra	Skånes	Vatten	och	Avlopp	AB,	NSVA	
Region	Skåne	
NSR	
TeliaSonera	Skanova	Access	
Ägarna	till	Varan	2:8	
Ägarna	till	Varan	2:10	
Ägarna	till	Varan	2:11	
Ägarna	till	Varan	2:12	
Ägarna	till	Varan	2:13	och	2:14	
Ägarna	till	Varan	2:15	
Ägaren	till	Varan	2:18	
Ägarna	till	Varan	2:21	
Ägarna	till	Varan	2:22	
Ägarna	till	Varan	2:24	
Ägarna	till	Varan	2:27	
Ägarna	till	Varan	2:28	
Ägarna	till	Varan	2:29	
Ägarna	till	Varan	2:30	
Ägarna	till	Varan	2:31	
Ägarna	till	Varan	2:32	
Ägarna	till	Varan	2:44	
Ägarna	till	Varan	2:45	
Ägarna	till	Varan	2:46	
Boende	på	Flymossavägen	69	
Brf	Bjäreterassen	
Torekovs	Byaråd	
Torekovs	Kultur‐	och	Miljöförening	
Torekovs	Golfbana,	Perstorp	3:28	
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Underrättelse efter antagandet samt besvärshänvisning 
När	planen	har	antagits	 skickar	kommunen	ut	en	underrättelse	om	det	och	en	be‐
svärshänvisning	till	Länsstyrelsen,	eventuella	regionplaneorgan	och	kommuner	som	
berörs,	samt	de	personer	och	organisationer	som	enligt	kommunens	bedömning	har	
rätt	att	överklaga	planen.	Besvärshänvisningen	 förklarar	hur	man	gör	om	man	vill	
överklaga.	

Underrättelse	efter	antagandet	och	besvärshänvisning	ska	skickas	till	följande:		
Länsstyrelsen	
Ägarna	till	Varan	2:10	
Ägarna	till	Varan	2:13	och	2:14	
Ägaren	till	Varan	2:18	
Ägarna	till	Varan	2:28	
Ägaren	till	Varan	2:32	
Ägaren	till	Varan	2:44	
Ägaren	till	Varan	2:45	
Torekovs	Golfbana,	Perstorp	3:28	
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KS au § 125  Dnr KS 001143/2018 - 100 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m.fl. (Tuvelyckan etapp II) - Beslut 
om planbesked  

 
Beskrivning av ärendet Den första delen av Tuvelyckan, vid Båstads station, är under uppförande. 

Exploatören (Tuvelyckan AB) har inkommit med en planförfrågan för 
resterande del av fastigheten. Området föreslås delas upp i tre olika 
detaljplaner för att styra i vilken ordning området byggs ut. 

 
 Planarbetet föreslås inledas med att den strukturplan som upprättades för 
etapp 1 uppdateras. 

 
 Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är byggnaders 
placering, hustyper, höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de 
tillkommande husen möter den befintliga bebyggelsen och de kringliggande 
allmänna platserna är av stor vikt. Hållbarhet, både den sociala, ekonomiska 
och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 

 
 Efter en återremiss i december 2018 har nu en överenskommelse nåtts med 
fastighetsägaren gällande markförvärv. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Emma Johansson 
 1.Ansökan om planbesked 
 2.Behovsbedömning 
 
Förvaltningens förslag  1. 3 detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m fl får upprättas med syfte att skapa en 

hållbar utveckling för området vid Båstads station. 
 2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista.  

3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom 
planavtal. Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens 
exploateringskonto. 
4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att upprättas.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. 3 detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m fl får upprättas med syfte att skapa en 
hållbar utveckling för området vid Båstads station. 

2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista.  
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3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom 
planavtal. Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens 
exploateringskonto. 

4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 
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Datum: Klicka här för att ange datum. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001143/2018  

 
 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m fl (Tuvelyckan etapp II)– beslut om plan-
besked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 3 detaljplaner för Hemmeslöv 5:14 m fl får upprättas med syfte att skapa en hållbar ut-
veckling för området vid Båstads station. 

2. Detaljplanerna inordnas med prioritet 1 i kommunens prioriteringslista.  
3. Detaljplanerna för del B och C finansieras till fullo av exploatören genom planavtal. De-

taljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. 
4. Planerna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB) kommer därför inte att upprättas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den första delen av Tuvelyckan, vid Båstads station, är under uppförande. Exploatören (Tu-
velyckan AB) har inkommit med en planförfrågan för resterande del av fastigheten. Området 
föreslås delas upp i tre olika detaljplaner för att styra i vilken ordning området byggs ut. 
 
Planarbetet föreslås inledas med att den strukturplan som upprättades för etapp 1 uppdateras. 
 
Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är byggnaders placering, hustyper, 
höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande husen möter den befintliga 
bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna är av stor vikt. Hållbarhet, både den so-
ciala, ekonomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 
 
Efter en återremiss i december 2018 har nu en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren 
gällande markförvärv. 
 

Bakgrund 
Exploatören, Tuvelyckan AB har inkommit med en förfrågan om planläggning av Tuvelyckan 
etapp 2, fastigheterna Hemmeslöv 5:14 och 5:3.  
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Översiktskarta 

 
Tuvelyckan Etapp 1 markerat med röd linje, nu aktuellt område markerat med streckad linje 

 
Redan i samband med planansökan för Tuvelyckan etapp 1 meddelade exploatören att de ville 
planlägga och bebygga ett större område. Detta ställde sig kommunen positiv till och 2014-10-
15 beslutade kommunstyrelsen i samband med planbeskedet för etapp 1 att respektive delom-
råde ska vara finansierat och i huvudsak utbyggt innan nästa detaljplaneetapp förs till anta-
gande. En stor del av bostäderna är redan idag under uppförande och etapp 1 beräknas vara i 
huvudsak utbyggt 2021.  
 
2018-12-18 § 248 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet med 
motiveringen att frågan om markförvärv bör lösas innan beslut om planuppdrag fattas. Nu har 
en överenskommelse nåtts med fastighetsägaren gällande markförvärv. 
 
Aktuellt 
Förslaget från exploatören omfattar område A, B och C vilka tillsammans är ca 15 ha stora och 
uppskattas möjliggöra 500-800 bostäder fördelade på villor, radhus och lägenheter. Området 
omfattar även verksamhetsmark mellan Inre Kustvägen och järnvägen. Då området är stort 
föreslår förvaltningen en uppdelning på tre detaljplaner (se bild nedan).  
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Del A är ca 4 ha stort, varav uppskattningsvis ungefär 2 ha efter planläggning kan användas för 
ändamålet verksamheter i enligt inlämnad ansökan om planbesked. Utöver verksamhetsytan 
föreslås även parkeringsytan söder om stationshuset ingå i denna detaljplan. Parkeringen är 
idag inte dimensionerad för det stora resande som stationen genererar och detaljplanen före-
slås därför justeras för att ge utrymme för ett parkeringshus. Del B är ca 4 ha stort och omfat-
tar flerbostadshus i kvarteren söder om Mellanvägen samt ett antal villatomter och radhus i 
anslutning till befintlig bebyggelse i områdets västra del. Del C är ca 7 ha stort och avser in-
rymma främst flerbostadshus och sammanbyggda hus. 
 
I samband med planläggningen av etapp 1 upprättades en strukturplan för hela området. 
Strukturplanen avses uppdateras i samband med uppstarten av detta planarbete, med exploa-
törernas skisser som utgångspunkt, och omfatta hela Tuvelyckan-området. När strukturplanen 
godkänts av kommunstyrelsen påbörjas de olika detaljplanerna. Del A och B ska påbörjas först. 
Att dessa områden inte ingår i samma detaljplan beror på att frågeställningarna som behöver 
hanteras i detaljplanerna skiljer sig åt och för att undvika att någon av delarna fördröjer den 
andra. För del A förutsätts att en överenskommelse om markköp upprättats mellan 
fastighetsägaren och kommunen om att kommunen får förvärva marken i den norra delen av 
område A, den södra delen som omfattar parkeringen ägs redan av kommunen. Då byggnation 
inom område A förutsätts bidra till att sänka bullerpåverkan inom område C, behöver denna 
plan föregå planen för område C. 
 
Viktiga frågor som behöver studeras vidare i planarbetet är gångstråk, infrastruktur, byggna-
ders placering, hustyper, höjder, behov av allmänna funktioner mm. Hur de tillkommande hu-
sen möter den befintliga bebyggelsen och de kringliggande allmänna platserna samt att det 
finns kopplingar till kringliggande områden är av stor vikt. Hållbarhet, både den sociala, eko-
nomiska och ekologiska, ska vara central i arbetet med området. 
 
Då området ligger i anslutning till järnvägsstationen och i huvudsak används för bostäder och 
verksamheter ska planerna enligt kommunens prioriteringsordning ges första prioritering.  
 
Detaljplanerna för del A och B beräknas kunna antas under 2021. Detaljplanen för del C beräk-
nas kunna antas först då merparten av område B är uppfört. 
 

Konsekvenser av beslut 
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Samhälle 
Detaljplanerna tillskapar blandstad med ett brett utbud av bostäder och verksamheter i ett 
attraktivt stationsnära läge, vilket skapar goda förutsättningar året runt-boende. En ökad 
mångfald i bostadsutbudet är positivt för att binda ihop Hemmeslöv med Båstads tätort och en 
exploatering skapar nya platser och möjligheter för det sociala samspelet. Överlag bidrar en 
utveckling av området positivt till den sociala hållbarheten. Exploateringen skapar en ny 
centrumpunkt som påverkar den befintliga ortsstrukturen både i Båstad och i kringliggande 
samhällen. Området möjliggör ett liv med mindre ekologiskt fotavtryck med dess närhet till tåg 
och buss, handel, arbetsplatser och mötesplatser. En effekt av exploateringen består av ett ökat 
tryck på befintlig kommunal service så som barnomsorg vaför det är viktigt att det utvecklas 
parrallelt med bostäderna. Exploateringen innebär även ökat tryck på befintlig infrastruktur 
och utredning måste göras avseende uppdimensionering av vattenledningar till området. 
 

Ekonomi 
Detaljplanen för del A finansieras genom kommunens exploateringskonto. Detaljplanerna för 
del B och C finansieras i sin helhet av exploatören genom planavtal.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Se behovsbedömning, bilaga 2. Viktiga frågor som kan komma att dyka upp under arbetet med 
detaljplanen kommer att redovisas i planbeskrivningen. Planområdet ska genomsyras av håll-
bar utveckling. 
 
 
Samhällsbyggnad 
Emma Johansson, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Ansökan om planbesked 
2. Behovsbedömning 

 
Samråd har skett med: 
Planchef, samhällsbyggnadschef, exploateringsingenjör 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 
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Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 
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ITTJ BÅSTADS 
M KOMMUN 

Datum 
2018-12-06 

Diarienummer 

BÅSTADS KOMMUN 

Samhällsbyggnad Kommunstyre lsen 

2018 -12- 01 
Behovsbedömning Dnr.~.~ ... ~.O.~VJ.?.. / ... . 
bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning .. i .o.. ..~ .. .. -:-... ig, 0 .. ..... . 
enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 

Planens beteckning 

Planens syfte 

Planområde 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp Il 

Planens syfte är att tillskapa fler stationsnära bostäder, arbetsplaser och 
service. Planen ska bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling där god levnadsmiljö med hög omsorg om utformningen av 
byggnader och platser samt möjlighet till ett bilfritt liv erbjuds. Planen syftar 
till att skapa en täthet samtidigt som gröna ytor för rekreation och 
ekosystemtjänster bevaras. 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Båstads station och utgörs av 
fastigheterna Hemmeslöv 5: 14 och 5:3. Området omfattar ca 16 ha. 



Natura 2000 

Detaljplan för tillståndspliktig 
verksamhet enligt MKB-f bil 3 

.___J_a_--'-__ N_:_eJ_· _ __.I Om ett ja--> miljöbedömning 

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

Ingen eller Inverkan Betydande Kommentarer 
liten påverkan 

Platsen 

Den befintliga miljöns X Marken utgörs till största delen av 
känslighet map nuvarande åkermark. Mindre skogsområden 
användning och tidigare finns mitt i området samt i områdets 
plan östra del. I skogsområdet ligger en 

större transformatorstation. 

Radon X Planområdet ligger inom normalrisk 
för radon 

Geologi X Enligt geotekniska undersökningar 
gjorda för delar av "Tuvelyckan etapp 
I", intill nu aktuellt planområde, 
består de övre jordlagren av sand 
och de djupare av fast lera. Inom 
vissa delar av området finns lager av 
gyttja eller torv i sandlagren. 
Grundvattenytor har uppmätts på 1,4 
1,8 meters djup. I öppna 
skruvprovtagningshål har vattenyta 
observerats på mellan 1,0 till 1,4 
meters djup. Några mätningar av 
grundvattennivåer över längre tid 
finns inte. 

Skredrisk X Föreliaaer inte 
översvämningsrisk X Området är flackt och varierar mellan 

ca +8 och + 9,5 möh. 
Ljusförhållanden på plats X Området påverkas inte av onormala 

liusförhållanden. 
Lokalklimat X Området påverkas inte av onormalt 

lokalklimat. 
Markföroreninqar X lnqa kända 
Buller från omgivningen X En del av den tillkommande 

bebyggelsen kommer att ligga längs 
med Inre kustvägen och kan komma 
att påverkas av biltrafiken. 
Störningarna bedöms kunna 
hanteras genom placering och 
utformning av bebyggelsen. 
Bebyggelsen för verksamheter 
mellan Inre Kustvägen och järnvägen 
skyddar bostadsbebyggelsen från 
buller från järnvägen. 



Förekomst av X Transporter av farligt gods sker på 
verksamheter som medför Västkustbanan, Inre kustvägen är 
risk för omgivningen i eller inte avsedd att vara led för farligt 
i närheten av planområdet gods. Den del av planområdet som 

är belägen närmast Västkustbanan 
ligger >100 meter från närmaste räl 
på vilken det transporteras farligt 
gods. Enligt rapporten Riskhantering 
i detaljplaneprocessen (2006) ska 
riskhanteringsprocessen hanteras i 
framtagande av detaljplaner inom 
150 meter från farligt godsled. En 
bedömning av risknivåerna togs fram 
i samband med detaljplanen för Inre 
kustvägen, i denna utredning 
konstaterades att 
bostadsbebyggelse kunde förläggas i 
området mellan Inre kustvägen och 
Västkustbanan under förutsättning 
att vissa åtgärder vidtogs. Med 
utgångspunkt från detta bedöms 
risknivåerna i nu aktuellt området 
vara acceptabla. 

Grönytor i tätort X Marken utgörs till största delen av 
åkermark med mindre 
skogsområden. Åkermarken och 
skogsområdet i oster är otillgängliga 
för allmänheten. Det centrala 
skogsdungen är tillgängligt genom 
en grusväg som löper genom 
dunQen. 

Tätortsnära X Planområdet har inget eller mycket 
rekreationsområde lågt värde som rekreationsområde, 

Natura 2000-området Hallandsåsens 
nordsluttning ligger ca 1 km söder 
om planområdet. 

Kommunal naturvård X Omfattar ej området 
Kommunal kulturvård X Omfattar ej området 
Nuvarande verksamhet X Området brukas idag som 
riskerar att överträda jordbruksmark. 
miljökvalitetsnormer 
Riksintresse kulturmiljö X Omfattar ej området 
Regionalt intresse X Omfattar ej området 
kulturmiljö 
Arkeologi X Inga kända. 
Natura 2000-område X Området omfattas ej av Natura 2000-

område. Närmaste skyddade område 
är Hallandsåsens nordsluttning, 
belägen ca 1 km söder om 
planområdet. 



Riksintresse naturmiljö X Stensån, belägen ca 500 meter 
söder om planområdet, omfattas av 
Riksintresse för naturvård enligt MB 
3 kap 6§. Stensån är utpekat som 
särskilt värdefullt vatten. 

Särdraq i naturen X Ej aktuellt 
Strandskydd X Omfattar ej området 
Naturresrevat X Omfattar ej området 
Djurskyddsområde X Omfattar ej området 
Växtskyddsområde X Omfattar ej området 
Biotopskydd X Omfattar ei området 
Miljöskyddsområde X Omfattar ej området 
Vattenskyddsområde X Planområdet ligger inte inom något 

kommunalt skyddsområde, närmaste 
skyddsområde för vattentäkt är 
belägen knappt 800 meter öster om 
planområdet. En process för 
utökade vattenskyddsområden pågår 
vilket skulle innebära att avståndet 
från planområdet till skyddsområdet 
(sekundär zon) blir ca 250 meter. 

Naturminne X Omfattar ej området 
Riksintresse friluftsliv, X Planområdet omfattas av riksintresse 
rörliga friluftslivet, kustzon för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2§ 

samt kustzon enligt MB 4 kap 4§. 

Påverkan 

Projektets omfattning 
Är planen del av ett större X Planförslaget omfattar en del av det 
projekt område som "Planprogram -

Området vid Båstads nya station" 
beskriver utvecklinq av. 

Miljöpåverkan av det X I samband med planprogrammet 
överordnade projektet gjordes en hållbarhetsbedömning där 

programmets miljömässiga, sociala 
och ekonomiska konsekvenser 
bedömdes. I bedömningen 
konstaterades att det inom ramen för 
någon/några av de efterföljande 
planarbetena kan bli aktuellt att 
genomföra en miljöbedömning. 
Främst grundar sig detta på frågor 
rörande påverkan på Stensåns 
status som riksintresse och 
miljökvalitetsnormer för vatten. 



Dagvatten hantering X Dagvattnet fråm området avses 
omhändertas lokalt i så stor 
utsträckning som möjlig varefter det 
avleds till recipient. En utredning 
som beskriver systemet och dess 
fördröjande och renande effekter tas 
fram inom ramen för planarbetet. 
Eventuella åtgärder avses 
säkerställas i detaljplanen. Planen 
bedöms inte tillföra mer vatten till 
recipienten jmf. idag. 

Påverkan på X Genom utbyggnaden av Inre 
trafiksituationen inom och kustvägen, den nya stationen samt 
utom planområdet gång- och cykelvägar kommer 

området att vara väl försörjt när det 
gäller kommunikationer. Minst två 
nya angöringar till Inre kustvägen 
bedöms behövas. 

Påverkan på stads- X Inom området föreslås både småhus 
/landskapsbilden och flerbostadshus kunna tillskapas. 

För ett effektivt markutnyttjande 
avser kommunen pröva en, relativt 
omgivningen, högre bebyggelse 
närmast stationen. 

Utnyttjande av -mark X Planförslaget är i överensstämmelse 
med ÖP och innebär att tidigare 
oexploaterad mark tas i anspråk, 
genom ett effektivt utnyttjande av 
marken och närheten till den nya 
stationen bedöms dock 
markutnyttjandet sammantaget vara 
resurseffektivt. Merparten av marken 
är idag odlad och hyser ingen 
biologisk mångfald. 

Utnyttjande av -Vatten och X Planförslaget innebär inte att någon 
övriga naturresurser vatten- eller övrig resurs utnyttjas. 

Alstrande av - avfall X En exploatering med bostäder och 
verksamheter innebär oundvikligen 
en alstring av hushållsavfall, i övrigt 
bedöms inte något avfall uppkomma. 

Alstrande av - föroreningar X Planförslaget medger inte några 
verksamheter som är 
miljöpåverkande. En exploatering 
med bostäder och verksamheter 
innebär dock oundvikligen en alstring 
av biltrafik och därmed emissioner, 
goda kollektiva kommunikationer och 
närhet till service och 
rekreationsområden bedöms dock på 
sikt kunna minska alstrandet av 
föroreninqar. 

Alstrande av - störningar X Inga störande verksamheter föreslås 

Risker 



Hälsa X Planförslaget medger inte någon 
markanvändning som innebär risker 
för hälsa och säkerhet. 

Miljö X Planförslaget medger inte någon 
markanvändning som innebär risker 
för miljön. 

Risk för överträdelse av X Föreslaget dagvattensystem med 
miljökvalitetsnormer öppna diken och fördröjning och 

sedimentering utformas med hänsyn 
till recipienten. Systmet ska bidra till 
att det vatten som avleds har en god 
kvalitet, MKN bedöms inte 
överträdas. 

Ekosystemtjänster - X Området består till stor del av 
stödjande åkermark med liten biologisk 

mångfald. Skogspartiet i 
planomådets östra del innehåller 
några ekar samr en del död ved, 
både liggande och stående. Markens 
bördighet påverkas av 
exploateringen. Några kända habitat 
bedöms inte påverkas. 

Ekosystemtjänster - X Planen bedöms inte påverka 
reglerande reglerande ekosystemtjänster 

negativt. En positiv påverkan kan fås 
genom val av växtlighet i 
grönområden och omsorgsfullt 
utformad dagvattenhantering. 

Ekosystemtjänster - X Planen bedöms påverka kulturella 
kulturella ekosystemtjänster positivt genom att 

tillföra grönstråk i området. Stora 
delar av planområdet är idag 
otillgängligt på grund av att det 
nyttjas som jordbruksmark eller är 
avskuret av barriärer. 

Ekosystemtjänster - X Planförslaget tar jordbruksmark i 
försörjande anspråk. Detta bedöms motiverat 

genom det stationsnära läget och en 
höq nvttiandeqrad. 

Planen 
Ger planen möjlighet till X Nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 
Avser planen reglera X Nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 
Har planen betydelse för X Nej 
andra planers 
miljöpåverkan 
överensstämmelse med X Planförslaget överensstämmer med 
kommunens miljöstrategi de strategiska inriktningsmål som 

anges i Miljö- och energiprogram 
2012-2022. 

överensstämmelse med X Planförslaget överensstämmer med 
kommunens ÖP översiktsplanens intentioner. 



Planens eventuella 
positiva inverkan på 
miljön, hälsa mm 

Ställningstagande 

Emma Johansson 

Planarkitekt 

Planförslaget innebär ett effektivt utnyttjande av marken i direkt anslutning 
till Båstads nya station. Boende i området kommer att kunna pendla till 
arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövänligt sätt samtidigt som 
området kommer att erbjuda närhet till offentlig och kommersiell service 
och rekreationsområden. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna 
minska alstrandet av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva 
kollektivtrafiklösningar. 

översiktlig sammanfattning, 
• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner 
• planen bedöms inte påverka riksintressena för kustzon, friluftsliv och 
rörligt friluftsliv 
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på 
omgivningen eller för människors hälsa och säkerhet 
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden 
internationellt, nationellt eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden 
• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur
och samhällsresurser nationellt eller lokalt. 
• planförslaget berör inga kända fornlämningar 

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte 
ge en sådan miljöpåverkan att en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ behöver 
genomföras. 

Datum 2018-12-06 
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Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 123  Dnr KS 000064/2019 - 315 

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 - Beslut om antagande  

 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området 

omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, marken 
består främst av en grusad yta med begränsad växtlighet. 

 
 Området avgränsas i väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i 
norr respektive söder av verksamhetsmark. 

 
 Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av 
byggrätt inom fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. 
Planförslaget innebär att del av planområdet som idag är planlagd som 
gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H, K). I samband med 
denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för 
befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom 
E-området är en redaktionell miss i detaljplan 1652. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, 2019-05-13  
 Granskningsutlåtande, daterad 2019-05-13 
 Planbeskrivning, daterad 2019-05-05 
 Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-05-05 
 
Förvaltningens förlag  Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet 

med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-05.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet 
med de revideringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-05.  
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Datum: 2019-05-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B2018-780 

 
 

Detaljplan för del av  Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad,  Båstads kom-
mun, Skåne län – antagande 
 
 

Förslag till beslut 
 

 Planförslag för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, antas i enlighet med de re-
videringar som föreslås i granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-13. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området omfattar del av 
fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, marken består främst av en grusad yta 
med begränsad växtlighet. 
 
Området avgränsas i väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive 
söder av verksamhetsmark. 
 
Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av 
planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H, K). I samband med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för 
befintligt område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är 
en redaktionell miss i detaljplan 1652. 
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Bakgrund 
 

Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 
192. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till 2019-03-04. Då plan-
förslaget drivs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse gjordes inte. Inkomna synpunkter har beaktats tillgodoseetts i möjligaste mån i gransk-
ningsförslaget.  
 
Inför granskningsskedet reviderades och förtydligades planhandlingarna i några avseende, se 
bilaga 1, Granskningsutlåtande. 
 
Ett  granskningsförslag   var utställt  för granskning  under tiden 2019-03-28 till och med 
2019-04-25. Efter granskningen har inkomna synpunkter under samråd och granskning sam-
manställts och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Se bilaga 1. 

Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett någon större revidering av 
planförslaget inför antagandet. Dock har ett par förtydliganden/justeringar gjorts i planbe-
skrivning och på plankarta i enlighet med Granskningsutlåtandet, se bilaga 1.  

 
Aktuellt 
Planhandlingarna har reviderats i enlighet med granskningsutlåtandet, daterat 2019-05-13. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt ”Konsekvenser av beslut” föreslår Samhällsbyggnad att 
kommunstyrelsen antar detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv i Båstad, Båstads 
kommun, Skåne län. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Den föreslagna förändringen möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befintlig verksamhets-
mark vilket innebär god hushållning av mark.  Dessutom innebär planförslaget ett effek-tivt 
utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på ett 
effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstran-
det av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen till att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner” kan uppfyllas. Ett mer 
rationellt nyttjande av befintlig verksamhetsmark innebär god hushållning av markresurs. 
Arbetstagare och besökare kommer att kunna pendla till arbete på ett effektivt och miljövänligt 
sätt. 
 
En planprocess kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som även 
samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Ett genomförande av detaljplanen inne-
bär att den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark inte längre kommer 
att vara kommunens ansvar att anlägga och sköta. 
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Ekonomi 
Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad. Kommunen har för avsikt att överlåta 
marken genom tecknat optiosavtal. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för 
tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår. 
 
Optionsavtalet  medför  inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 
 
Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om 500-800 000 kronor på 
föreslaget förfarande. 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik & service, Jan Bernhardsson 
Samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Teknik & Service, Susanna Almqvist 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Granskningsutlåtande, daterad 2019-05-13 
2. Planbeskrivning, daterad 2019-05-05 
3. Plankarta och illustrationskarta, daterad 2019-05-05 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson – samhällsbyggnadschef, Olof Selldén – planchef , Susanna Almqvist - exploate-
ringsingenjör 



Detaljplan för  

del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, 
i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 

Granskningsutlåtande

Ett detaljplaneförslag avseende del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad har 
varit ute på samråd  2019-01-23  till  2019-03-04  och  på  granskning  under  tiden 
2019-03-28 till 2019-04-25 för att ge sakägare, boende, myndigheter med flera, 
möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget har tagits fram av Samhällsbyggnad 
i Båstads kommun.  Planen handläggs med standardförfarande. I detta 
granskningsutlåtande finns dels sammanfattningar av de synpunkter som har läm-
nats in under både samråd och granskning och dels Samhällsbyggnads 
kommentarer till synpunkterna. 

Följande har inte haft något att erinra mot förslaget 

Länsstyrelsen i Skåne (granskningsskedet) 

Lantmäteriet (granskningsskedet) 

Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden (samråds- och granskningsskedet) 

Weum Gas AB (tidigare E.on Gas Sverige AB)(samråds- och granskningsskedet) 

Trafikverket (granskningsskedet) 

Laholms kommun (granskningsskedet, inkom 10 maj) 

Synpunkter på samrådshandling, daterad 2019-01-15, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen konstaterar följande: Planområdet ligger i Hemmeslöv strax söder 
om Båstads station. Planområdet är ca 1100 kvm stort och avgränsas av Inre 
Kustvägen, Västkustbanan samt mark planlagd för verksamheter. 

Kommunen anger att syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer rationell 
disponering av byggrätten inom en fastighet avsedd för verksamhet längs Inre 
Kustvägen genom att planlägga en mindre yta som idag är planlagd som gata som 
kvartersmark för verksamheter, handel och kontor istället. 

För området gäller översiktsplan ÖP08, på markanvändningskartan anges det 
aktuella området som annan öppen mark under befintlig markanvändning. 
Kommunen anger dock i planbeskrivningen att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanens intentioner. I Länsstyrelsens granskningsyttrande nämns att där 
ny bebyggelse planeras vid järnvägen bör vibrationsstörningar utredas i 
planarbetet. I nu aktuell planhandling redovisar kommunen denna fråga. I 
samrådsförslaget till ny översiktsplan pekas området ut som verksamhetsområde. 

Bilaga 1
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Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området gäller en 
detaljplan som täcker ett större område längs med Västkustbanan och Inre 
Kustvägen. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. Länsstyrelsen har 
tidigare yttrat sig över behov av miljöbedömning för den nu aktuella detaljplanen 
och delar kommunens bedömning.  

Vidare framför Länsstyrelsen följande råd: 

Råd om planteknik/planförfarande 

Förenlighet med översiktsplanen 

Vid samrådet om behov av miljöbedömning lyfte Länsstyrelsen frågan om 
förenlighet med översiktsplanen. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen för en 
argumentation kring hur de bedömer att detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanens intentioner, men rekommenderar kommunen att även relatera det 
resonemanget till markanvändningskartan och vad som redovisas i den, eftersom 
det i den inte redovisas någon planerad utbyggnad av verksamhet av området. 

Genomförandetid 

I och med att ett antagande av nu aktuell detaljplan innebär att gällande detaljplan 
ersätts före genomförandetidens utgång råder Länsstyrelsen kommunen att föra ett 
resonemang i planbeskrivningen om vad som gäller i ett sådant läge enligt 4 kap 39 
§ PBL. 

Avslutningsvis framför Länsstyrelsen att de med de aktuella planhandlingarna och 
nuvarande information inte har några formella synpunkter på planförslaget utifrån 
Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses i granskningshandlingen. 
Planbeskrivningen kompletteras med kartbild från ÖP2008 samt samrådshandling 
ÖP2030. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken Detaljplan med texten ”Planen har 
genomförandetid kvar till 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna 
motsätter sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens 
utgång. Om en detaljplan ändras före genomförandetidens utgång har den som äger 
en fastighet inom planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska 
skada som detta medför.” 

 

Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten framför att genomförandebeskrivningen 
kan förtydligas om att avstyckning samt bildande av ledningsrätt och 
gemensamhetsanläggning sker genom lantmäteriförrättning samt förtydligande om 
vem som ansöker om och bekostar dessa förrättningar. Vidare påtalar de att 
fastighetsbeteckning en 5:9 saknas på plankartan samt att där planbestämmelser 
hänvisar till paragraf även ska informera om vilken lag som avses. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
kompletteras under rubrikerna Fasighetsbildning, Ledningsrätt/markreservat samt 
Gemensamhetsanläggning med texten ”Avstyckning/ bildande av ledningsrätt alt 
gemensamhetsanläggning sker genom en lantmäteriförrättning. Berörda 
ledningsinnehavare/fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga 
erforderliga lantmäteriförrättningar.” 

Plankartan kompletteras med fastighetsbeteckning samt laghänvisning till PBL. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-05-13 
 

  

 

3 (8) 
 

Trafikverket, framför följande: 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 1741 (Inre Kustvägen) norr om 
planområdet. Planområdet sträcker sig över delar av väg 1741. Inre Kustvägens 
dagvattenledningar har flyttats ut till sidan om Inre Kustvägen, tidigare låg de i 
vägkonstruktionen. 

Enligt Trafikverkets riktlinjer ska skyltar placeras minst 1,5 ggr objektets höjd från 
vägkanten. Reklam får inte sitta så att den skymmer sikten eller kan blända 
trafikanterna. Belyst skylt ska förses med skymningsrelä. Texten ska vara så stor och 
kortfattad att den går att läsa från bilen utan att det inverkar negativt på 
trafiksäkerheten. Det får inte förekomma telefonnummer eller hänvisning till 
hemsidor på skylten. Det är inte lämpligt att placera reklam i närheten av 
vägvisningsskyltar eller andra liknande anordningar med information som 
trafikanterna måste kunna ta till sig. Reklamskyltar ska kunna nås från en lokalväg 
för annonsering och underhåll. 

Järnväg 

Västkustbanan samt Båstad station ligger sydöst om planområdet. Västkustbanan 
samt station Båstad Norra är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. 

Detaljplanen påverkar inte järnvägens intressen. 

Enligt detaljplanen ska kablar som går till Trafikverkets transformatorer, teknikhus 
ligga under prickmark med bestämmelse U (underjordiska ledningar). Det är 
positivt då dessa är av stort allmänt intresse. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. Skyltars placering och utförande kommer att 
hanteras i bygglovsskedet för att säkerställa att de utformas på ett korrekt och, ur ett 
trafiksäkerhetsaspekt, säkert sätt. 

 

TeliaSonera Skanova Access AB, meddelar att de har markförlagda 
kabelanläggningar gränsande till detaljplaneområdet, dock i osäkert läge. Vidare 
framför de att de önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden 
även bekostar den. 

Kommentar: Synpunkter är mottagna och tillgodoses delvis. 

Planbeskrivningen kompletteras under rubriken El, tele, internet med texten 
”TeliaSonera Skanova Access önskar att så långt som möjligt behålla befintliga 
kabelanläggningar nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning.” 

Bjäre kraft, Södra Hallands kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har 
kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet och de kan komma att 
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beröras av planens genomförande. Dessa ledningar omfattas i dagsläget ej av 
ledningsrätt. Det är varje ledningsägares angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme 
med tillbörlig rättighet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att 
säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av respektive ledningsinnehavare. 

 

Södra Hallands Kraft AB, vill framföra nedanstående kommentarer gällande 
rubricerat detaljplan (notera att när det gäller gas inom området så svarar vår 
gasavdelning). 

Inom området finns ett E-omåde som vi disponerar för en nätstation som försörjer 
området med el. Där finns även ett flertal elledningar i mark. Detta E-område samt 
utrymme för kablar i mark måste bibehållas. Kablar måste även fortsättningsvis 
ligga lättåtkomliga med schaktmaskin vid eventuella skador eller för framtida 
utbyggnader. Detta innebär bl a att inga byggnader, staket eller andra fasta 
anläggningar kan ställas närmare kablarna än fem meter. 

Nätstationen måste även fortsättningsvis vara tillgängligt för Södra Hallands Kraft 
utan att stängsel, byggnader eller liknande förhindrar detta. Nätstationen måste 
vara tillgänglig med lastbil samt befinna sig minst fem meter från närmsta 
brännbara byggnadsdel. 

Kablar i mark måste sättas ut och dess läge säkerställas i god tid innan eventuella 
markarbete påbörjas. Eventuella flyttningar av befintliga elledningar, nätstationer 
osv bekostas av exploatören. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. I övrigt se föregående kommentar angående 
ledningsrätt och om vem som bekostar eventuell flytt. Planbeskrivningen kompletteras 
under rubriken El, tele, internet med texten: ”Södra Hallands krafts ledningspaket 
strax väster om planområdet och som ansluter till befintlig nätstation (inom 
planområdet) kommer att säkerställas genom ledningsrätt”. 

 

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), framför följande: 

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

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

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

• Se Bilaga 2 (som finns att tillgå hos samhällsbyggnad, diarienr B18-780) som vi 
bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i gällande 
renhållningsordning för Båstads kommun. 

Kommentar: Synpunkter är tillgodosedda i granskningshandlingen. Information om 
att den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering 
och avfallshantering. Planbeskrivningen kompletteras under rubriken 
Avfallshantering med texten ”Avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i 
anslutning till körbar allmän väg och att avfallsutrymmets storlek ska motsvara de 
behov som föreligger och underlätta för källsortering. Vid tömning av avfallsbehållare 
som kräver kranfordon få bland annat kranen inte sträcka sig över gång- eller 
cykelbana eller tömma ”trafikfarligt” vid t.ex utfart eller korsning..” 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-05-13 
 

  

 

5 (8) 
 

Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt 
stadie för planering av avfallshantering. 

 

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

Anslutning för vatten, spillvatten och dagvatten 

Serviser för vatten, spillvatten och dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen 
finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga serviserna ska med fördel 
användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel om inte 
ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna. 

Dagvatten 

Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre 
Kustvägen kan åtgärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid 
anslutning av nya fastigheter ska avledningen av dagvatten ses över. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses i granskningshandlingen. Planbeskrivningen 
förtydligas under rubrikerna Dricks- och spillvatten samt Dagvatten med texten 
”Serviser för vatten, spillvatten och dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen 
finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga serviserna ska med fördel 
användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel om inte 
ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.” 

Under rubriken Dagvatten förtydligas texten även med följande information: 
”Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre 
Kustvägen kan åtgärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid 
anslutning av nya fastigheter ska avledningen av dagvatten ses över.” 

Synpunkter på granskningshandling, daterad 2019-03-11, har 
inkommit från följande myndigheter m.fl. 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB), har tagit del av 
granskningshandlingarna och framför följande: 

• Dricks och spillvatten på s 19. Förslag att ta bort den sista meningen om att 
ytterligare serviser kan anläggas. Meningen motsäger texten under 
motsvarande rubrik i planförslaget vilken är den som gäller. Befintliga serviser 
ska användas. 

• Dricks-, spill- och dagvatten på s. 29. 

◦ Förslag att ändra den första och andra meningen till "Kommunen är 
huvudman för allmänna VA-ledningar inom planområdet. Kommunen 
ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar till tomtgräns". 

◦ Förslag att ändra den sista meningen till "Befintliga serviser (anslutningar) 
ska i första hand användas". Ska istället för bör. 

• Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare på s. 32. Ändra 
anslutningsavgifter till anläggningsavgifter. 

Kommentar: Synpunkter mottagna och tillgodoses. Text i planbeskrivningen justeras 
enligt NSVA’s synpunkter. 
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Södra Hallands Kraft, framför följande kommentarer gällande rubricerad 
detaljplan (vänligen notera att när det gäller gas inom området så svarar Södra 
Hallands Kraft’s gasavdelning). 

Inom området finns ett E-område som vi disponerar för en nätstation som försörjer 
området med el. Där finns även ett flertal elledningar i mark. Detta E-område samt 
utrymme för kablar i mark måste bibehållas. Kablar måste även fortsättningsvis 
ligga lättåtkomliga med schaktmaskin vid eventuella skador eller för framtida 
utbyggnader. Detta innebär bl. a att inga byggnader, staket eller andra fasta 
anläggningar kan ställas närmare kablarna än fem meter. 

Nätstationen måste även fortsättningsvis vara tillgängligt för Södra Hallands Kraft 
utan att stängsel, byggnader eller liknande förhindrar detta. Nätstationen måste 
vara tillgänglig med lastbil samt befinna sig minst fem meter från närmsta 
brännbara byggnadsdel. 

Kablar i mark måste sättas ut och dess läge säkerställas i god tid innan eventuella 
markarbete påbörjas. Eventuella flyttningar av befintliga elledningar, nätstationer 
osv bekostas av exploatören. 

Vi konstaterar att ni har karta över kablarna och nätstationen med i underlaget. 

Kommentar: Synpunkter tillgodoses. I övrigt se föregående kommentar angående 
ledningsrätt och om vem som bekostar eventuell flytt. Planbeskrivningen kompletteras 
under rubriken El, tele, internet med texten: ”Södra Hallands krafts ledningspaket 
strax väster om planområdet och som ansluter till befintlig nätstation (inom 
planområdet) kommer att säkerställas genom ledningsrätt”. 

 

Sammanfattning av Samhällsbyggnads förslag till åtgärder efter 
granskningen 

Förutom redaktionella revideringar, såsom t ex omdöpning av handlingar från 
”Granskningshandling” till ”Antagandehandling” har följande revideringar av 
planförslaget gjorts; 

 Uppdaterad bild över vattenskyddsområden i Båstad (planbeskrivning) 

 Ny perspektivskiss sett från Inre Kustvägen mot föreslagen byggnation 
(planbeskrivning) 

 Förtydligande under rubrikerna Dricks- och spillvatten (s 19 och 29 i 
planbeskrivnignen) angående VA-ledningar samt sida 32 (i enlighet med 
NSVA’s yttrande) 

 Förtydligande i Genomförandebeskrivningen gällande gemensamhets-
anläggningar, servitut och fastighetsbildning. 
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Underrättelse inför antagandet och utlåtande sänds till 

Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Telia Sonera Skanova Access 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
som yttrat sig under samråd 
 
samt 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 
 
 

Underrättelse efter antagandet sänds till 

Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Telia Sonera Skanova Access 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) 
som yttrat sig under samrådet 
 
samt 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Södra Hallands Kraft AB 
Weum Bas AB 
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) 
som yttrade sig över planförslaget under granskningen 

Underrättelse efter antagandet, samt besvärshänvisning sänds 
till 

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

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

 Planförslaget avseende del Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad, Båstads 
kommun, antas i enlighet med de revideringar som föreslås i detta 
granskningsutlåtande, daterat 2019-05-13. 

 

 

Båstad 2019-05-13 

 

Camilla Nermark 
Planarkitekt 
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B18-780

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt Illustrationskarta, 

2019-05-05
• Planbeskrivning, 2019-05-05 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, januari 2019
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), mars 2019

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgäng-
liga på samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2018-11-20
• Planprogram för området vid Båstads nya station, 2013-05-22
• Åstad, Översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, NSVA, 

2012-10-01
• Geoteknisk utredning, Åstaden, Ramböll, 2014-04-11
• Bullerutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2013-12-18
• Komplettering till den detaljerade riskanalysen med avseende 

på risker med farligt gods på järnvägen. Båstads nya station, 
Vectura, 2013-12-09

• Komplettering till den detaljerade riskanalysen med avseende 
på risker med farligt gods på järnvägen. Båstads nya station, 
Vectura, 2012-11-01

• Detaljerad riskanalys med avseende på risker med farligt gods 
på järnvägen, Vectura, 2011-10-10
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

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

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

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

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

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

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

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

Här är vi nu!
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i Hemmeslöv, Båstad, cirka 2,5 km från Båstad centrum. Området omfattar 
del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är ca 1 100 m2 stort, marken består främst av en grusad yta 
med begränsad växtlighet.

Området avgränsas i väster av Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder 
av verksamhetsmark.

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet av-
sedd för verksamhet längs Inre Kustvägen. Planförslaget innebär att del av planområdet som idag är 
planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, H och K). I samband med denna 
justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för befintligt område avsett för Tekniska 
anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är en redaktionell miss i detaljplan 1652.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, strax söder om Båstads station. Området avgränsas i väster av 
Inre Kustvägen, öster av Västkustbanan och i norr respektive söder av verksamhetsmark. Planområ-
det omfattar del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 och är cirka 1100 m2 stort.

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheten Hemmeslöv 5:9 ägs av Båstads kommun. 

Planområdets läge
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Båstads kommun äger fastigheten Hemmeslöv 5:9 och har för avsikt att avyttra planlagd mark 
mellan Båstads station och Hallandsvägen. Det har under diskussioner med intressenter framgått 
att tomtmarken på grund av den avskärande lokalgatan med allmänt huvudmannaskap hindrar ett 
rationellt nyttjande av befintlig byggrätt.

Ett företag har för avsikt att etablera sig i kommunen och har framfört önskemål om att förvärva 
tomtmark söder om Båstads nya station. Exploatören avser att bygga en visningslokal för sina 
varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt 
lager. Etableringen beräknas initialt sysselsätta cirka 25 personer för att succesivt öka.

Syftet med denna plan är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom fastighet 
avsedd för verksamhet längs Inre Kustvägen då nuvarande planbestämmelse ”lokalgata”, med kom-
munalt huvudmannaskap, försvårat användandet av den smala tomtytan. Planförslaget innebär att 
del av planområdet som idag är planlagd som gatumark istället planläggs som verksamhetsmark (Z, 
H och K). Inom planområdet kommer dock funktionen ”tillfart med tillhörande vändzon” att kvarstå, 
se även illustration på sida 22.

I samband med denna justering tas prickmark (dvs mark som ej får bebyggas) bort för befintligt 
område avsett för Tekniska anläggningar (E-område). Prickarna inom E-området är en redaktionell 
miss i detaljplan 1652.

del av Hemmeslöv 5:9

0m 100m 200m

Ungefärlig avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Båstads station

Västkustbanan

Planområdets 
läge

Stensån
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Efter samrådsskedet & granskningsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2019-01-23 till och med 2019-03-04. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både sam-
råd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogö-
relse gjordes således inte. Inkomna synpunkter beaktades ändå och i möjligaste mån tillgodosågs 
i granskningsförslaget. Planförslaget efter samråd reviderades och förtydligades i några avseende. 
Bland annat förtydligades planbeskrivningen med kartutsnitt på gällande översiktsplan ÖP 2008 
samt samrådsversion av ny översiktsplan ÖP2030. Vidare förtydligades planbeskrivningen med för-
klaring om vad som händer om ny detaljplan upprättas innan genomförandetid för gällande detalj-
plan gått ut. Förtydligande gjordes även kring serviser för dricks- spill och dagvatten samt avfalls-
hantering. Vidare så förtydligades genomförandebeskrivningen angående fastighetsrättsliga frågor 
rörande t.ex bildande av ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar. I övrigt gjordes enbart jus-
teringar av redaktionell art.

Ett planförslag har efter samrådet och ovanstående förtydliganden varit utställt för granskning 
under tiden 2019-03-28 till och med 2019-04-25. Efter granskningen har bilder avseende vatten-
skyddsområde samt perspektivskiss över planerad byggnation uppdaterats. Utöver det har ett par 
förtydligande gjorts bl a angående VA-ledningar under rubrikerna Dricks- och spillvatten.

I övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts, såsom till exempel omdöpning av hand-
lingar från granskningshandling till antagandehandling.
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Planbesked för del av Hemmeslöv 5:9 beviljades av kommunstyrelsen den 3 september 2018 § 192. 

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska ut-
vecklas på sikt. Detaljplaneförslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan för Båstads kom-
mun, ÖP08, som bl.a säger: 
”Planen koncentrerar bebyggelseutvecklingen runt den kommande järnvägsstationen i Petersberg i ett 
omland på cykelavstånd.... En förutsättning för att nya områden ska bli populära, .... är att de kontinu-
erligt hänger ihop med Båstad så att inte stationsområdet upplevs som en egen isolerad stadsdel.”
”Tätorten ska växa på slättmarken utanför Hemmeslöv för att knyta nya bostadsområden till järnvä-
gens regionala pendlingsmöjligheter.”

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

En ny översiktsplan håller på att arbetas fram och har under sommaren 2018 varit utställt för sam-
råd. Granskning beräknas ske under 2019. I samrådsförslag för ny översiktsplan (2030) pekas områ-
det ut som verksamhetsområde.

ÖP2008

Gällande översiktsplan ÖP2008. Ungefärligt läge för planområdet är markerat med röd cirkel

ÖP2030

Översiktsplan ÖP2030, samrådsversion. Ungefärligt läge för planområdet är markerat med röd cirkel
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Gällande detaljplan, 1652, för aktuellt planområde

Planen bedöms därmed förenlig med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1652, som vann laga kraft den 27 mars 2014. Planen har  
genomförandetid kvar till den 27 mars 2024. Om ingen av de berörda fastighetsägarna motsätter 
sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före genomförandetidens utgång. Om en detaljplan 
ändras före genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom planområdet rätt till 
ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför. Gällande bestämmelser för 
aktuellt planområde är J, H och K (Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej hotell. Ej tillstånds-
pliktig verksamhet), Lokalgata samt E (Tekniska anläggningar).

Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Miljö- och energiprogram
Båstad kommuns Miljö- och energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på en plats där det råder goda kollektivtrafik-
möjligheter och på mark som redan är ianspråktagen vilket medverkar till en hållbar utveckling och 
hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena eftersom planen endast omfattar ett mindre markom-
råde som redan är ianspråktaget för verksamhet i anslutning till Inre Kustvägen och Västkustbanan. 
Området bedöms vidare nödvändigt för kommunens möjlighet att erbjuda verksamhetsmark samt 
en viktig del i att skapa aktivitet och attraktivitet i det område som utgör entrén till Båstad. Stöd för 
verksamheter finns i Båstads kommuns översiktsplan.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området 
ingår också i sin helhet i riksintresse för rörligt friluftsliv,  kust, turism, friluftsliv enligt 4 kap 1,2 §§ 
MB och i riksintresse för kust/högexploaterad kust enligt 4 kap 1,4 §§ MB samt riksintresse för total-
försvar (särskilt behov för hinderfrihet) 3 kap 9§ MB.

Planförslaget angränsar till riksintresse för kommunikation (järnväg) samt naturvård.

Planförslaget bedöms förenligt med riksintressena då det endast omfattar ett mindre område som 
redan ianspråktagits för verksamhet och infrastruktur och dessutom är avgränsat med vägar och 
järnväg. Riksintresse för totalförsvaret bedöms ej påverkas då högsta tillåtna nockhöjd anges till 16,0 
m.

Miljökvalitetsmål
Ett genomförande av detaljplanen påverkar ett antal miljökvalitetsmål. Generationsmålet är ett in-
riktningsmål för miljöpolitiken och anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske 
inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det innebär att till nästa generation ska vi 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är utfärdat av Naturvårdsverket och definierat 
av riksdagen. Detaljplanen bedöms förenlig med miljökvalitetsmålen bland annat med anledning av 
att byggnation sker genom förtätning på delvis redan ianspråktagen mark i ett kollektivtrafiknära 
läge.

Övriga miljömål som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen är:
 
Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på kli-
matsystemet inte blir farlig.” - Målet påverkas positivt genom att service och arbetsplatser inom pla-
nens verksamhetsmark får goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser vilket minskar behovet av bil.
 
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”  - Målet påverkas po-
sitivt då detaljplanen möjliggör en mer rationell disponering av byggrätt på mark som inte är lämplig 
att nyttja på annat sätt än som verksamhetsmark vilket innebär god hushållning med mark. 

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

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

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Normerna har uppdaterats 
och fastställts under 2017. Dessa formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst 
det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnor-
mer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och 
kvantitativ status. Eftersom det är mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter 
till undantag. 

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

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Stensån, SE625937-132613  Måttlig    Uppnår ej god

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Laholmsslätten, SE626116-132280 God    God

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. Tabell över vattenförekomster 
som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för 

Sverige (www.viss.lst.se) 

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos fler av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta plan-
förslag inte påverkas negativt.

Huvudsyftet med detaljplanen är att ändra mark som idag är planlagd som gatumark till verksam-
hetsmark. Dagvatten från körytor inom kvartersmark avses omhändertas lokalt och renas innan det 
avleds under Inre Kustvägen till Hemmeslövssjön och sedan vidare till Stensån. Mark inom och i 
anslutning till planområdet kommer delvis att möjliggöra infiltration/fördröjning av dagvatten, ge-
nom t ex raingarden och där mark ej hårdgörs. Fördröjning och infiltration har en renande effekt på 
dagvattnet eftersom föroreningar bryts ner och näringsämnen tas upp på gräs/växtbeklädda ytor. 
(Se även sida 27).
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Vattentäkter
Planområdet angränsar inte direkt till någon vattentäkt. På uppdrag av Båstads kommun och Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har WSP pekat ut vattenskyddsområden i Båstads kom-
mun, vilka kommunfullmäktige antog 2017. Avgränsning av dessa vattenskyddsområden beräknas 
fastslås av länsstyrelsen under 2019. Avståndet mellan planområdet och de närmaste vattentäkterna, 
”Idrottsplatsen, Malen och Axeltorp” respektive ”Eskilstorp” är 1900 meter respektive 1000 meter.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 

Vattenskyddsområde

Utökat vattenskyddsområde

0m 500m1000m

Vattenskyddsområde 
”Idrottsplatsen”

Vattenskyddsområde 
”Eskilstorp”

Planområdets 
läge

Landskapsbild
Förslaget innebär genom möjligheterna till exploatering att landskapsbilden kan påverkas. Detta 
kommer att upplevas både av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Bebyg-
gelsen föreslås hålla en likvärdig höjd som intilliggande planerad bebyggelse vilket innebär en hög-
sta nockhöjd om 16,0 m. Sammantaget kommer det som detaljplanen medger kunna innebära en på-
verkan på landskapsbilden men inte i den utsträckning att det bedöms utgöra en betydande negativ 
påverkan. Planområdet omfattas inte av landskapsbildsskydd.
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träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande).

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.

Planförslaget bedöms inte påverkar några försörjande eller stödjande ekosystemtjänster. Beroende 
på hur utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna utformas kan exempelvis de reglerande eko-
systemtjänsterna påverkas positivt då t ex en trädallé eller plantering längs Inre kustvägen bidrar till 
luftrening.

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

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

niskors hälsa och säkerhet
• planförslaget påverkar inga skyddade kultur- och naturvärden internationellt, nationellt eller 

lokalt eller känsliga mark- och vattenområden
• planförslaget berör inga områden av betydelse för hushållning med natur- och samhällsresurser 

nationellt eller lokalt. 
• planförslaget berör inga kända fornlämningar

Planen bedöms sammantaget, utifrån ovan gjorda behovsbedömning, inte ge en sådan miljöpåver-
kan att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ be-
höver genomföras. 

I ett tidigt yttrande (2018-12-13) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Bebyggelse
Historik 
Planområdet är inte bebyggt. Planområdet har nyttjats som arbetsområde i samband med byggan-
det av Inre Kustvägen och tunneln genom Hallandsåsen (dvs nya Västkustbanan).

Bostäder 
Bostadsområdet Hemmeslöv ligger strax norr och väster om planområdet. Det domineras av villor, 
till största delen uppförda under 1960 och -70-talen som fritidshus. Idag blir fler och fler av husen 
i Hemmeslöv permanenta bostäder.

Drygt 250 meter öster om planområdet, på andra sidan järnvägen, finns enstaka bostadshus.

Kommersiell, offentlig och social service
Planområdet är beläget cirka 700 m från handelsområdet Entré Båstad, där kommersiell service i 
form av t ex matvaruaffär och andra butiker finns. Inom handelsområdet Entré Båstad driver även 
Friskis & Svettis en verksamhet. Längs med Hallandsvägen (som sedan övergår till Köpmansgatan) 
västerut (in mot centrala Båstad) finns det service i form av bland annat handel, bensinstation, apo-
tek, post.  Inom en radie om cirka 3 km från planområdet når man vård, förskola, skola. I skrivande 
stund håller byggnation i form av både bostäder, förskola och centrumverksamhet att uppföras i 
anslutning till Båstads station (Tuvelyckan).

Verksamheter
Inom tätorten Båstad har kommunen ca 500-550 anställda inom sin verksamhet. Det är bland 
annat inom barnomsorg och skola, äldreomsorg, förvaltning och tjänstemän. Inom den privata 
sektorn är Hotell Skansen den största arbetsgivaren i tätorten med strax över 100 anställda. Andra 
stora arbetsgivare  i tätorten är Ica Supermarket, NP Nilsson Trävaruhus och Willys. Även Hotell 
Riviera är en stor arbetsplats. Sommartid är ytterligare ca 150 personer anställda på Hotell Skan-
sen. Då utgör även Pepes Bodega och övriga verksamheter i hamnen stora arbetsplatser med totalt 
upp till 200-300 anställda. Båstad har ett bra företagande med många nyetablerade små företag 
med endast en eller ett par anställda. Flera av dessa har sina kontor i Företagsbyn i tätortens syd-
ligaste spets.

Mark och vegetation
Mark och vegetation

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Området har varit arbetsområde under arbetet 
med Inre Kustvägen samt tunneln genom Hal-
landsåsen. Marken är platt och består till störs-
ta delen av en stor grusyta med inslag av asfalt. 
Mycket lite av markens ursprungliga vegetation 
och marknivå finns kvar och grusytan är idag 
delvis bevuxnen med gräs. Floran bedöms som 
trivial och dominerad av igenväxningsväxter. 

Bullervall finns anlagd längs Västkustbanan.

Ortofoto, juli 2018

In
re kustvägen

Befintlig 
nätstation

Västkustbanan
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Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Allmän plats
Ungefär hälften av planområdet (dvs cirka 500 m2) är idag planlagd som allmän plats (lokalgata). 
Gatan är dock ej utbyggd. 

Översvämningsrisk
Planområdet är beläget cirka 115 m norr om Stensån. Enligt utredningen Hydrologi och hydraulik i 
Stensåns avrinningsområde, upprättad av Ramböll 2011, kommer byggnader och dränering inte att 
påverkas av översvämning av ett 10-årsregn om de anläggs på ca +8 meter över havet.

Geotekniska förhållanden
I samband med att gällande detaljplan (1652) togs fram gjordes en geoteknisk utredning (Åstaden, 
Geoteknisk utredning, Ramböll, 2014-04-11) för ett större område. Undersökningarna visade att 
marken generellt består av sand eller mulljord i ytan. Under detta vanligen tunna lager finns jord, 
vanligen kärrtorv ovanpå gyttja. De organiska lagrens mäktighet varierar mellan 0-4 meter inom 
hela undersökningsområdet och inom nu aktuellt planområde 2-3 meter.

Under den organiska jorden finns sand (vanligen finsand) som ibland är siltig. Sediment övergår 
mot djupet till lera. På vissa ställen finns lera direkt under den organiska jorden. Ibland innehåller 
sedimenten organiskt material (dy och växtdelar) eller kalk.

Panoramavy, juli 2018 - Planområdet sett från Inre Kustvägen mot nordost (Båstads station)

Planområdets 
läge Befintlig nät-

station

Inre kustvägen

Båstads 
station

Bullervall mot 
Västkustbanan
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Jordlagrens mäktighet kan förväntas vara några tiotals meter och underlagras av berggrund som 
utgörs av kalksten.

Grundvattnet förekommer i området 0-1,5 m under markytan.

Enligt översiktsplanen finns det inte någon mer omfattande undersökning över radonrisk i kom-
munen. I berggrund och grundvatten bedöms, generellt sett, låg radonrisk föreligga medan det i 
mark föreligger låg eller normal risknivå. Byggnader inom planområdet ska utföras radonsäkert, 
eftersom merkostanden för det är liten och bedömningarna av radonrisken något osäkra.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området.

Gator och trafik
Trafikförsörjning sker från Inre kustvägen som byggdes under 2015 och stod klar till invigningen 
av järnvägsstationen och tunneln genom Hallandsåsen i december samma år. Trafikverket är väg-
hållare för vägen som knyter ihop Båstads och Laholm. Skyltad hastighet förbi planområdet är 60 
km/tim och enligt trafikmätningar 2016 är årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 1800 fordon, varav 11% 
är tung trafik.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 501 mellan Båstads torg och Båstads station. Bussen går en till 
två gånger per timme och avgångarna är anpassade till tågens ankomsttider. Närmaste busshåll-
plats är lokaliserad i anslutning till tågstationen i Båstad.

Båstads tågstation är belägen ca 400 meter nordost om planområdet.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar sträcker sig utefter Hallandsvägen samt Inre Kustvägen.

Teknisk försörjning
El och telefoni
Södra Hallands kraft och Bjäre kraft har kabelanläggningar både inom och i anslutning till planområ-
det. Skanova har kabelanläggning i anslutning till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till Inre Kustvägen cirka 500 m från planområdet. NSVA 
kan inte garantera tillräckligt tryck och flöde.

Dricks- och spillvatten
I Inre Kustvägen går ledningar för vatten och spillvatten. Två servispaket med vatten, spillvatten 
och dagvatten finns i anslutning till planområdet från de nya ledningarna i Inre Kustvägen. 

Dagvatten
Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exem-
pelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter som 
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t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand på ett 
sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en dagvattenutredning, ’’ÅSTAD - över-
siktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-01, NSVA”. I denna konstateras att det på grund av 
det höga grundvattnet är olämpligt att infiltrera dagvatten lokalt i större omfattning utan det ska till 
stor del ledas till Stensån eller havet. Avrinningen ska ske genom ett trögt system där vattnet fördröjs 
och renas i området genom dammar och svackdiken.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.

Risker
Västkustbanan trafikeras dagligen av transporter med farligt gods och planområdets närhet till järn-
vägen innebär att särskild hänsyn behöver tas till riskerna som är förknippade med dessa transpor-
ter. Beroende på markanvändning behöver ny bebyggelse planeras med vissa säkerhetsavstånd till 
spåren. Säkerhetsavstånden syftar både till att minimera risknivåerna för människor i området och 
att säkerställa möjligheterna att framöver trafikera Västkustbanan. Länsstyrelserna i Skåne, Stock-
holm och Västra Götalands län har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen som 
berör vägar och järnvägar där farligt gods transporteras, RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i sam-
hällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Skåne i 
utveckling 2007:06). I RIKTSAM anges ett så kallat riskhanteringsområde på 150 meter inom vilket 
riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhanteringsområdet är inde-lat i 
olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses vara lämplig. Det minsta 
bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom avsnittet närmast efter 
det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen disponeras så att få personer up-
pehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel på markanvändning som 
kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager. I zonen 70-150 meter anses exempelvis 
bostäder, kontor, handel samt platser för idrott och kultur kunna anordnas. I RIKTSAM anges vidare 
att om bebyggelse med ett annat innehåll än det som är rekommenderat inom de angivna avstånden 
föreslås så behöver en riskutredning tas fram för att undersöka om risknivåerna kan anses vara ac-
ceptabla. I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys ”Detaljerad ris-
kanalys med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura” (se sid 24-25).
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Utgångspunkter
Utgångspunkt för detaljplanen är att möjliggöra en mer rationell disponering av byggrätt inom 
fastighet avsedd för verksamhet.

Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende del av Hemmeslöv 5:9 föreslås ändras från LOKALGATA till Z, H 
och K (verksamheter, detaljhandel och/eller kontor) vilket motsvarar gällande planbestämmelse för 
intilliggande mark (J, H och K - Hantverk, småindustri, kontor och handel, ej hotell. Ej tillståndspliktig 
verksamhet). Upprättad enligt PBL 2010.

Användningen Z - Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som tillåter en bred an-
vändning. Här ingår olika typer av ytkrävande verksamheter som har en begränsad omgivningspå-
verkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det kan till ex-
empel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster 
ingår. Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då 
framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma med 
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Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL
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Utdrag ur plankarta, antagandehandling 2019-05-05
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varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också i användingen. I an-
vändningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och kontor.

Användningen H - Detaljhandel är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områ-
den som är avsedda för alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Till de-
taljhandel räknas även service och hantverk av olika slag till exempel skomakeri, bank, post, resebyrå 
och restaurang.

Användningen K - Kontor är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för områden för 
kontor, konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Avgörande bör 
vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för omgivningen. Personalbutiker kan före-
komma i mindre omfattning.

Inom planområdet finns ett befintlig transformatorstation inom mark avsett för E (tekniska anlägg-
ningar) och avses kvarstå.

Placering 
Byggnaderna bör placeras så nära Inre Kustvägen som möjligt för att skapa ett stadsmässigt gatu-
rum.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%.

Utdrag ur illustrationskarta, antagandehandling 2019-05-05, inkl möjlig byggnation i anslutnings till planområdet
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Utformning
Bebyggelsen tillåts uppföras till en högsta nockhöjd på 16 meter. Gällande detaljplan (1652) möj-
liggör en totalhöjd om 19 m. Förenklat innebär planbestämmelsen nockhöjd högsta punkt på tak 
(nock) och totalhöjd högsta punkt på byggnadsverk, såsom t ex skorsten eller liknande. Källare får 
inte finnas och byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.
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Skyltar får inte placeras på byggnadernas tak. Skyltar som placeras på fasaden får inte nå högre än 
till byggnadens takfot. Fristående skyltar får inte vara högre än takfoten på den högsta byggnaden 
inom planområdet.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen. Färdigt golv ska ligga på minst +8,0 meter över 
havet för att undvika skador vid höga vattenflöden.

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen.

Skiss över möjlig byggnation sett från Inre Kustvägen, april 2019

Allmän plats
Planförslaget innehåller ingen allmän plats.

Masshantering
För att minska miljöbelastningen bör varje projekt syfta till att man uppnår massbalans. Massba-
lansberäkningar bör utföras i tidigt stadie utifrån hushållning av naturresurser och för att minimiera 
omgivningsstörningar och transporter i samband med exploatering. Eventuella fyllnads- eller över-
skottsmassor bör inte transporteras långa sträckor. Fyllnadsmassor ska kontrolleras för man ska 
kunna ta reda på dess lämplighet för planerad utfyllnad och för att föroreningsbelastningen inom 
planområdet inte ökar.

Med anledning av de geotekniska förhållandena kommer sannolikt organiskt material att behöva 
schaktas och köras bort innan byggnation sker. Vid utschaktning kan den torvhaltiga jorden utgöra 
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en tillgång för jordbruket i området genom att man plöjer ner materialet i åkrar som jordförbätt-
ringsåtgärd. Beroende på hur mycket massor som tas bort kan utfyllnadsmassor behövas inom pla-
nområdet. Befintlig marknivå är idag cirka +9 möh (meter över havet). Respektive fastighetsägare 
ansvarar för masshantering inom sin fastighet.

Geotekniska förhållanden och grundläggning
Enligt upprättad geoteknisk undersökning i anslutning till planområdet föreslås grundläggning ut-
föras med plintar ner till jord med hög relativ fasthet, alternativt pålar. Lättare konstruktioner kan 
grundläggas med platta på mark. All organisk jord skall schaktas bort under samtliga konstruktioner, 
inklusive deras lastspridning, innan grundläggning utföres. Kompletterande geotekniska undersök-
ningar bör göras i samband med detaljprojektering.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Påträffas fornlämningar inom planområdet i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Lagen om kulturminnen mm.

Gator och trafik
Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på befintliga gator eller trafik i förhållande till gällande 
detaljplan. Körbar utfart från Inre Kustvägen kommer att ligga kvar enligt gällande detaljplan.

Parkering
Parkering ska ordnas inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på befintlig kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget har ingen direkt påverkan på gång- och cykeltrafik. 

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

Folkhälsa
Med arbetsplatser med goda gång- och cykelmöjligheter samt närhet till kollektivtrafik ökar möjlig-
heten att leva ett bilfritt liv.  

Risk
I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en riskanalys. ”Detaljerad riskanalys 
med avseende på risker med farligt gods på järnvägen, 2011-10-10, Vectura”. Riskanalysen bedöms 
fortfarande aktuell och relevant då dagens förutsättningar är likvärdiga med tidigare prognoser och 
underlag.

Analyserna omfattar plötsliga och oväntade olyckor, värderar riskerna och föreslår möjliga riskre-
ducerande åtgärder (skadeförebyggande eller konsekvenslindrande). Som en del i bedömningen av 
risknivåerna inom planområdet har antagits att Inre Kustvägen inte kommer vara en rekommende-
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rad led för transporter av farligt gods. Järnvägen har setts som den enda riskkällan av betydelse för 
planområdet och beräkningar och bedömningar i riskanalyserna har gjorts utifrån prognoser om 
framtida trafikering av Västkustbanan samt kvalificerade bedömningar av exempelvis hur stor andel 
av transporterna som kommer att bestå av farligt gods samt hur fördelningen mellan olika godsslag 
ser ut. Genomförd riskanalys (Vectura, 2011-10-10) visar att den markanvändning planen föreslår 
innebär att risknivån för individrisk är acceptabel men att risknivån för samhällsrisk är av det slag 
att åtgärder bör övervägas. De skydd i form av bullervallar och/eller skärmar som finns uppförda 
längs järnvägen har en positiv påverkan genom att sänka risken i nästan samtliga scenarier. Analysen 
förutsatte dock inte dessa.

För individrisken ligger risknivån enligt beräkningarna i både år 2015 då stationen beräknades tas i 
bruk och för prognosåret 2030 under de angivna kriterierna i RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i 
samhällsplaneringen, Länsstyrelsen i Skåne län 2007) och riktlinjer från Statens räddningsverk, SRV. 
För samhällsrisken ligger risknivån under de angivna kriterierna i RIKTSAM men över gränsen där 
risker kan anses små enligt SRV. Det faktum att många människor kan skadas gör att skyddsåtgärder 
bör övervägas. Åtgärderna bör främst fokusera på områden eller byggnader som ligger nära järnvä-
gen och där relativt många människor vistas. 

Åtgärder som bedöms vara relevanta inom planområdet är:
*  entré/utrymningsväg vänd från järnvägen
*  avstängningsbar ventilation
*  friskluftsintag (ej mot järnvägen)
*  brandskyddad fasad (mot järnvägen)

Ovanstående åtgärder regleras i särskilda planbestämmelser för all kvartersmark.

I RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) anges ett så kallat riskhanteringsom-
råde på 150 meter inom vilket riskerna alltid ska beaktas vid framtagandet av en detaljplan. Riskhan-
teringsområdet är indelat i olika avsnitt som anger vilken markanvändning som generellt kan anses 
vara lämplig. Det minsta bebyggelsefria avståndet som eftersträvas till en riskkälla är 30 meter. Inom 
avsnittet närmast efter det bebyggelsefria området (30-70 meter) bör markanvändningen dispone-
ras så att få personer uppehåller sig i området och att personerna alltid är i vaket tillstånd. Exempel 
på markanvändning som kan finnas inom denna zon är handel, industri och lager.

Inom planområdet är en befintlig nätstation belägen cirka 28 m från närmsta spårmitt, dvs närmre 
än vad som anges i RIKTSAMS riktlinjer. Nätstationens placering bedöms dock rimlig med hänsyn till 
att fåtal personer som besöker platsen få ggr/år samt den 3-4 m höga vall som anlagts som skydds-
barriär mellan verksamhetsmarken och Västkustbanan.

Värt att notera är att skyddsvallen ej förutsattes  i riskanalysen. Utdrag ur riskanalysen ”Vid beräk-
ning av individ och samhällsrisk har inte hänsyn tagits till att det på delar av sträckan kommer att 
finnas en bullervall eller plank vilket minskar konsekvenerna för flera av de aktuella scenerna.

En bullervall tjänar som avgränsning vid eventuella utsläpp av vätskor och därmed begränsas både 
storleken och bildandet av pölar vilket innebär begränsade bränder. I händelse av utsläpp som sprids 
i luften kan i vissa fall koncentrationerna förväntas minska till hälften på andra sidan vallen (giftig 
gas och giftiga ämnen). En bullervall kan skydda mot tryckvåg vid explosion (explosiva ämnen och 
BLEVE). Den utgör även ett skydd mot strålningsnivåer från en brand (jetflamma).”

I övrigt uppfyller planförslaget riktlinjer enligt RIKTSAM avseende markanvändning samt minsta 
bebyggelsefria avstånd till närmsta räls, dvs 30 meter.
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Buller
Trafikverket har inom ramen för Hallandsåsprojektet tagit fram bullerberäkningar för järnvägen vid 
flera tillfällen. För att skydda befintlig bostadsbebyggelse nordväst om Västkustbanan har bullerval-
lar byggts längs en stor del av järnvägen. Vallarna har en höjd på 3 meter över rälsöverkant.

I samband med framtagandet av gällande detaljplan gjordes en utredning där effekten av Trafikver-
kets då redan uppförda samt planerade bullerskydd (3 meter över rälsöverkant) beräknades med 
avseende på den föreslagna bebyggelsen. I rapporten ”Beräkningar av utomhusbuller för utbyggnad 
av bostäder och verksamheter vid Båstads nya station. Rev. D. ”, ÅF 2013-12-18, beskrivs bullersprid-
ningen från järnväg såväl som Inre Kustvägen.

Utifrån planområdets läge och förutsättningar och bullerutredningens beräkningar och rekommen-
dationer bedömer kommunen att det inom planområdet är lämpligt att tillåta verksamheter, detalj-
handel, kontor och tekniska anläggningar - precis som i intilliggande gällande detaljplan.

Vibrationer
Områdets geotekniska förhållanden är sådana att väg- och järnvägsinfrastruktur kan ge upphov till 
vibrationer och stomljud som upplevs störande. För att säkerställa goda miljöförhållanden i lokaler 
tillämpas de riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och järnvägsinfrastruktur 
även för tillkommande bebyggelse. Enligt dessa riktlinjer ska 0,4 mm/s vägd RMS klaras i utrymmen 
där människor stadigvarande vistas, detta regleras i särskild planbestämmelse för all kvartersmark.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

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

El, fiber och telefoni
El, fiber och telefoni avses anslutas till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät be-
döms vara tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Serviser för vatten- och spill-
vatten  på huvudledningar i Inre Kustvägen finns nordöst och sydväst om planområdet. De befintliga 
serviserna ska med fördel användas. Huvudledningarna är bara några år gammal och det är en fördel 
om inte ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.

Brandvattenförsörjning
Två brandposter finns placerade i anslutning till Inre Kustvägen cirka 500 m från planområdet. NSVA 
kan inte garantera tillräckligt tryck och flöde.
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Dagvatten
I samband med att gällande detaljplan (1652) för aktuellt planområde togs fram hanterades dag-
vattenfrågan. Rent dagvatten ska ledas från området under Inre Kustvägen och ut i Hemmeslövssjön. 
Trafikdagvatten från Inre Kustvägen renas och fördröjs av Trafikverket i dammar på ömse sidor om 
Stensån. Dagvatten från körytor inom kvartersmark avses omhändertas lokalt och renas innan det 
avleds under Inre Kustvägen till Hemmeslövssjön och sedan vidare till Stensån. För mer utförlig in-
formation om dagvattensystemet se ”Åstad-Översiktlig VA-utredning med kostnadskalkyl, 2012-10-
01, NSVA”. Med anledning av det nu aktuella planområdets förhållandevis lilla areal bedöms ingen 
eller ringa påverkan. Dagvatten från körytor inom kvartersmark ska hanteras i enlighet med NSVAs 
dagvattenpolicy.

Serviser för dagvatten på huvudledningar i Inre Kustvägen finns nordöst och sydväst om planområ-
det. De befintliga serviserna ska med fördel användas. Huvudledningarna är bara några år gammal 
och det är en fördel om inte ytterligare serviser behöver anläggas på huvudledningarna.

Servisledningarna för dagvatten korsar Inre Kustvägen. På norra sidan om Inre Kustvägen kan åt-
gärder behövas för att leda dagvattnet till Hemmeslövssjön. Vid anslutning av nya fastigheter ska 
avledningen av dagvatten ses över.

Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshan-
tering. Bland annat innebär det att avfallsutrymmen för fastigheterna bör placeras i anslutning till 
körbar allmän väg och att avfallsutrymmets storlek ska motsvara de behov som föreligger och under-
lätta för källsortering. Vid tömning av avfallsbehållare som kräver kranfordon få bland annat kranen 
inte sträcka sig över gång- eller cykelbana eller tömma ”trafikfarligt” vid t.ex utfart eller korsning.

Byggare uppmanas ta kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för pla-
nering av avfallshantering.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Förslaget innebär genom möjligheterna till ett mer rationellt sätt att nyttja byggrätten inom verk-
samhetsmarken att landskapsbilden marginellt kan påverkas. Detta kan komma att upplevas både 
av de som vistas i området och de som kommer med tåg eller bil. Sammantaget bedöms detaljplanen 
inte innebära en betydande påverkan på landskapsbilden.

Den föreslagna förändringen bedöms positiv då den möjliggör ett mer rationellt nyttjande av befint-
lig verksamhetsmark vilket innebär god hushållning av markresurs.  Dessutom innebär planförslaget 
ett effektivt utnyttjande av stationsnära mark. Arbetstagare kommer att kunna pendla till arbete på 
ett effektivt och miljövänligt sätt. Utvecklingen av området bedöms på sikt kunna minska alstrandet 
av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar.

9. KONSEKVENSER
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Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsik-
ten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
har skett under januri-mars 2019 och granskning ske under mars-april 2019. Antagande bedöms 
kunna ske under 2019.

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

Markägoförhållanden
Båstads kommun äger marken inom detaljplaneområdet.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats.

Utförande
Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av anläggningar på kvartersmark. Där gemensam an-
läggning finns på kvartersmark ansvarar fastighetsägarna till den omfattning som anges i lantmäte-
rimyndighetens anläggningsbeslut.

Dricks-, spill och dagvatten
Kommunen är huvudman för allmänna VA-ledningar inom planområdet och ansvarar för att området 
ansluts till det kommunala dricks-, spill- och dagvattennätet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av 
VA-ledningar till tomtgräns. Befintliga serviser (anslutningar) och ledningar ska i första hand använ-
das.

Drift och underhåll
Allmän plats
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet

Kvartersmark
Varje fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. I det fall gemensamma an-
läggningar finns regleras ansvaret med grund i det andelstal fastigheten givits i anläggningsförrätt-
ning. 

Avtal
Som en konsekvens av detaljplanen kan överenskommelse om bildande av ledningsrätt bli aktuellt 
för va, el, fiber m.m. jämte upprättande av servitut, alternativt bildande av gemensamhetsanläggning 
för ändamålet tillfart.

10. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

*  Överenskommelse och ansökan om bildande av ledningsrätt.
*  Servitut ska bildas för att säkra att Södra Hallands kraft ges åtkomst till sin transformatorstation. 

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Berörd fastighet är Hemmeslöv 5:9.

Fastighetsbildning
En eller två fastigheter för ändamålet verksamheter avses avstyckas från fastigheten Hemmeslöv 
5:9. Avstyckning sker genom en lantmäteriförrättning. Kommunen ansvarar för att erforderlig fast-
ighetsbildning görs i samband med försäljning av marken. Bildande av gemensamhetsanläggning 
sker genom en lantmäteriförrättning. Kommunen ansvarar för att erforderlig fastighetsbildning görs 
i samband med försäljning av marken.

Ledningsrätt / markreservat
Ledningsrätt ska bildas för ledningar belägna inom u-område i det fall det påkallas av ledningsägare. 
Bildande av ledningsrätt sker genom en lantmäteriförrättning. Berörda ledningsinnehavare tar ini-
tiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättingar.

Gemensamhetsanläggning
I det fall fastigheterna som bildas inom planområdet säljs till olika intressenter ska båda fastighe-
terna tillsäkras tillfart från Inre Kustvägen. Detta sker antingen med servitut eller genom bildande 
av gemensamhetsanläggning.

Ändamålet med gemensamhetsanläggningen  är att säkra angöring till befintlig nätstation respektive 
fastighet i söder inom planområdet och att säkerställa framtida drift och underhåll av anläggningar 
som är till nytta för fler än en fastighet, se ovanstånde karta.

del av Hemmeslöv 5:9
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TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Planerad byggnation (2M2 Group AB)

Befintlig nätstation

Träd
Planområdets
avgränsning

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea i %

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01
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Ledningsrätter
Inom planområdet finns inga kända rättigheter.

Genom  och i anslutning till planområdet löper ledningar som ej säkrats med ledningsrätt. Eventuella 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av den part som anser 
sig ha fördel av åtgärden förutsatt att ledningsrätt finns. I det fall rättighet för ledningen saknas sva-
rar ledningsägaren för flytt av ledningen. Samordning av ledningsflytt görs under projekteringen.

Övriga rättigheter
Inom planområdet finns inga övriga kända rättigheter.

Tekniska frågor
Gator och trafik
Inre Kustvägen med tillhörande gång- och cykelväg ägs och driftas av Trafikverket. Ingen ny gatuan-
läggning  ska byggas ut till följd av detaljplanen.

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunalt VA.

VA-ledningar (dricks-, spill- och dagvatten) är förlagda i Inre Kustvägen och längs planområdets 
nordvästra gräns (dagvatten). Ett u-område förläggs i anslutning till infart till planområdet för att 
säkra upp att byggnad ej placeras för nära Trafikverkets befintliga dagvattenledning, som avleder  
vägvatten.

I anslutning till planområdet (norr respektive söder om) finns anslutningspunkter för kommunalt 
VA (dricks- spill och dagvatten).

Bullerskydd
Varje fastighetsägare ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och 
att Boverkets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

En vall som skyddar mot exempelvis buller från Västkustbanan är redan uppförd.

El, tele, internet
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Granskningsutlåtande

Illustrationskarta Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande
Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun
i samarbete med xxxx

Skåne länBåstads kommun,
del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad

Ledningskarta tillhörande detaljplan för

Karta över Bjäre Krafts, Södra Hallands krafts samt TeliaSonera Skanova Access kabel-
anläggningar inom och i anslutning till planområdet

Bjäre kraft, Södra Hal-
lands kraft och TeliaSo-
nera Skanova Access AB 
har kabelanläggningar 
inom och i anslutning till 
planområdet och de kan 
komma att beröras av 
planens genomförande. 
TeliaSonera Skanova Ac-
cess önskar att så långt 
som möjligt behålla be-
fintliga kabelanläggningar 
i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och 

Planområdets 
läge

Ledningar
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kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Dessa ledningar omfattas i dagsläget ej av led-
ningsrätt. Det är varje ledningsägares angelägenhet att säkra sitt ledningsutrymme med tillbörlig 
rättighet. Eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas 
funktion ska bekostas av respektive ledningsinnehavare. Kabelledningar i sydost (längs bullervall) 
är i föreslagen detaljplan förlagda inom prickmark, dvs mark som ej får bebyggas, och omfattas av 
planbestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (betecknat med u på 
plankarta).

Ekonomiska frågor
Intäkter
Kommunen erhåller intäkter från försäljning av tillskapad kvartersmark.

Utgifter
Kommunen bekostar planläggning med därtill nödvändiga utredningar.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Bygglovs- och anläggningsavgift till kommunala vattentjänster debiteras enligt för tillfället gällande 
taxa. Anläggningsavgifter avseende el och fiber bekostas av berörd fastighetsägare.

Planavgift
Planarbetet bekostas av Båstads kommun och planavgift kommer inte att tas ut vid ansökan om 
bygglov.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Efter granskningen kan planhandläggaren 
göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och sedan lämna över förslaget till politikerna. De 
som lämnat synpunkter under samråd och/eller granskning får en underrättelse inför antagandet. 
Därefter antar eller avslår kommunstyrelsen detaljplanen. Beslut om att anta planen sätts upp på 
kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen 
och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter 
att beslutet om antagandet satts upp. I vissa fall kan också länsstyrelsen på eget initiativ pröva och 
upphäva planen.

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

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, f.d. översiktsplanerare
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Klas Rosenkvist, kart- gis ingenjör
• Mårten Sällberg, tf miljöchef
• Hanna Palm Johansson, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Beslutsdatum Instans

ANTAGANDEHANDLING 2019-05-05
Planavgift utgår ej

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad

Detaljplan för

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Skala: 1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Planområdets läge

Plankarta

Illustrationskarta

Planområdets läge

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Planerad byggnation 

Befintlig nätstation

Träd
Planområdets
avgränsning

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 §  PBL

Tekniska anläggningarE
DetaljhandelH
KontorK
VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §  PBL

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50%

Marken får inte förses med byggnad

Utformning,  4 kap. 16 §  PBL

Skyltar får placeras på fasad men ej nå högre upp än byggnads takfot. Skyltar får
ej placeras på tak. Fristående skyltar/skyltpyloner frå uppföras till en högsta höjd
av 10 meter.

0.0
Högsta nockhöjd i meter

Utförande,  4 kap. 16 §  PBL

Källare får inte finnas

Friskluftsintag får ej anordnas mot järnväg, möjlighet till central avstängning av
byggnads ventilation ska finnas.
Fasad som vetter mot järnväg ska utföras brandskyddad.
Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §  PBL

Parkering och lastytor ska avgränsas med häck eller plantering mot Inre Kustvägen

Marken ska höjdmässigt anpassas till Inre Kustvägen, färdigt golv ska ligga på
minst +8 meter över havet (möh)

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 §  PBL

Byggnad ska utföras så att vibrationsnivån i utrymmen där människor
stadigvarande vistas inte överskrider 0,4 mm/s vägd RMS.
Utrymningsväg ska vara vänd från järnvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid,  4 kap. 21 §

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

Markreservat,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 §  PBL

g Markreservat för gemensamhetsanläggning

Upplysningar
Upprättad enligt PBL2010:900, Boverkets version 2018-08-01
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KS au § 122  Dnr KS 000396/2019 - 315 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad - Begäran om 
planbesked  

 
Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna 

Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående 
bild. Planområdet avgränsas av Köpmansgatan i väster och söder, Tennisvägen 
i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. Planområdet omfattar cirka 
0,3 ha (3 200 m2). Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med 
en förfrågan om planbesked avseende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i 
centrala Båstad. 

 
Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en 
större byggnation av seniorbostäder. 

 
Enligt intressentens beskrivning beräknas projektet omfatta ett 40-tal 
lägenheter med höga boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 
våningar hög och att lägenheterna förses med ett gemensamt överglasat 
gårdsrum. De boende kommer att ha tillgång till gemensamma funktioner som 
SPA, boulebana, utegym, gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter, 
behandlingsrum med mera. I det södra hörnet planeras också en 
verksamhetslokal. Parkering planeras ske under anläggningen i 
suterrängvåning samt på innergården. 

 
Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i 
tiden genom förtätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt 
genom att erbjuda centralt placerade seniorbostäder med höga 
boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på orten. 

 
Marken är i dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och 
bostadsändamål (HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess 
placering inom fastigheterna är i gällande detaljplan uppstyrda genom 
prickmark, dvs mark som ej får ej bebyggas. I mitten av planområdet är det i 
gällande detaljplan tillåtet att även bygga under markplan. Inom planområdet 
får byggnationen vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den 
tillåtna byggnadshöjden på +14,5 meter från grundkartans nollplan, se 
nedanstående bild. Detaljplan, 1434, vann laga kraft 1987-10-09.För att 
bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt 
parkeringsgarage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt 
Malen 1:42 måste gällande detaljplan ändras. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, 2019-05-06  
 Bilaga 1 - Planbesked 
 Bilaga 2 - Ritningar  
 
Föredragande  Planarkitekt, Camilla Nermark, föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 

m.fl. i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 
 2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
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3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 
m.fl. i Båstad får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 

3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
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Datum: 2019-05-06 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Camilla Nermark, planarkitekt 

Dnr: B19-246 

 
 

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl i Båstad, Båstads kommun, Skåne län – 
Begäran om planbesked 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad 
får upprätts samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen får upprättas på den sökandes bekostnad 
3. Detaljplanen får inordnas med prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista. 
4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ej behöver upprättas. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Båstad och omfattar fastigheterna Båtsmannen 4, 5 och Ma-
len 1:42 samt del av Båstad 109:2, se nedanstående bild. Planområdet avgränsas av Köpmans-
gatan i väster och söder, Tennisvägen i öst och nordost samt befintlig bebyggelse i norr. 
Planområdet omfattar cirka 0,3 ha (3 200 m2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planområdet 
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Backahill Båtsmannen 6 AB har 2019-03-19 inkommit med en förfrågan om planbesked avse-
ende Båtsmannen 4, 5 och Malen 1:42 i centrala Båstad. 
 
Intressenten ansöker om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra en större byggnation 
av seniorbostäder. 
 
Enligt intressentens beskrivning beräknas projektet omfatta ett 40-tal lägenheter med höga 
boendekvaliteter. Vidare beskrivs att bebyggelsen blir 2-3 våningar hög och att lägenheterna 
förses med ett gemensamt överglasat gårdsrum. De boende kommer att ha tillgång till gemen-
samma funktioner som SPA, boulebana, utegym, gemensamhetslokal med övernattningsmöj-
ligheter, behandlingsrum med mera. I det södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. 
Parkering planeras ske under anläggningen i suterrängvåning samt på innergården. 
 
Sammanfattningsvis framför intressenten att detta är ett projekt som ligger i tiden genom för-
tätning av centrum och ökat kundunderlag för handel samt genom att erbjuda centralt place-
rade seniorbostäder med höga boendekvaliteter kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på 
orten. 
 
Marken är i dag planlagd för handelsändamål samt även för hantverks- och bostadsändamål 
(HB). Byggnaderna ska vara sammanbyggda (S) och dess placering inom fastigheterna är i gäl-
lande detaljplan uppstyrda genom prickmark, dvs mark som ej får ej bebyggas. I mitten av 
planområdet är det i gällande detaljplan tillåtet att även bygga under markplan. Inom planom-
rådet får byggnationen vara högst en våning (I) jämte vindsinredning (v) inom den tillåtna 
byggnadshöjden på +14,5 meter från grundkartans nollplan, se nedanstående bild. Detaljplan, 
1434, vann laga kraft 1987-10-09. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ur gällande detaljplan, 1434 
 
 
För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga-
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 4, 5 samt Malen 1:42 måste gällande 
detaljplan ändras. 
  

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 

Ungefärlig av-

gränsning av 

planområde 
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Bakgrund 
Planområdet är beläget inom detaljplan 1432 som vann laga kraft 1987-10-09. 
 
Planförslaget med bostäder och handel (centrumverksamhet) bedöms ha stöd i både inrikt-
ningsdokument för Båstad samt ÖP08 (översiktsplan för Båstad, antagen av KF 2008) samt 
förslag till ny ÖP2030, som i skrivande stund varit ute på samråd och bedöms gå ut på gransk-
ning under 2019. 
 
Enligt en översiktlig jordartskarta från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) består marken 
av postglacial sand. Några kända föroreningar finns ej. 
 
Planområdet berörs av riksintressen Rörligt friluftsliv, kust, turism och friluftsliv, 4 kap 2§ 
miljöbalken, Friluftsliv 3 kap 6§ miljöbalken, Kustzon, 4 kap 4§ miljöbalken samt Högexploate-
rad kust, 4 kap 4§ miljöbalken. Planförslaget bedöms dock vara förenligt med riksintressen 
eftersom marken redan är ianspråktagen. Planområdet omfattas ej av riksintresse för kultur-
miljö men ingår i länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram under ”Särskilt värdefulla kulturmil-
jöer” samt kulturmiljöstråk ”Per Albin-linjen” (LST 2007).  Planområdet ingår även i Bevaran-
deprogram, antaget av kommunfullmäktige 1997 och är i Inriktningsdokument för Båstad 
tätort, (antaget av KF 2016) beläget inom ”Bevaransvärt område med restriktioner för ny- och 
ombyggnationer”. 
 
Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 
 
Planområdet ingår ej i Natura 2000-område och omfattas ej heller av riksintresse naturvård. 
 
Planområdet omfattas ej av strandskydd och är beläget cirka 90 meter norr om Skyddsområde 
för vattentäkt, vilket antogs av kommunfullmäktige 2017 och beräknas fastslås av länsstyrel-
sen under 2019. 
 
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde VA avseende vatten, spill- och dagvatten. 
 
Trafikverket är huvudman för Köpmansgatan som är klassificerad som en ”Farligtgodsled”. 
Köpmansgatan (generellt) omfattas av Länsstyrelsens beslut (2015) om 30 m byggnadsfritt 
avstånd från allmän väg. 
 
Trafik- och bullerfrågor kommer att hanteras under planprocessen. 
 
 

Aktuellt 
För att bostäder och centrumverksamhet om 2-3 våningar samt underjordiskt parkeringsga-
rage ska kunna uppföras inom fastigheten Båtsmannen 5 med flera måste gällande detaljplan 
ändras. 
 
Inför formell förfrågan om planbesked har samhällsbyggnad under vintern 2018/våren 2019 
träffat intressenten vid flera tillfällen och diskuterat utformning av byggnationen inom kvarte-
ret. 
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Med anledning av planområdets läge samt intilliggande bebyggelse och vägstruktur har sam-
hällsbyggnad gjort följande reflektioner och ställningstaganden: 
 

 Föreslaget projekt stämmer väl överens med kommunens ambition om att förtäta cen-
trala Båstad. Projektet förhåller sig väl till angränsande fasader med brutna huskrop-
par genom saxning och olika nockhöjder 

 Positivt med förtätning i centrala Båstad 
 Positivt med fler bostäder i Båstad 
 Positivt med underjordiskt parkeringsgarage 
 Förordar lokaler i bottenvåning mot Köpmansgatan 
 Max 3 våningar mot Köpmansgatan 
 Max 2 våningar mot Tennisvägen i norr för att möta befintlig bebyggelsestruktur 
 Olämpligt med en glasad innergård (men gärna en huskroppsformation som ett U) då 

en så stor volym blir ett främmande inslag i en i övrigt småskalig del av tätorten 
 Stor ska vikt läggas på att bottenvåning och markytan mot Köpmansgatan få en stads-

mässig gestaltning. 
 

Samhällbyggnad anser att ovanstående ställningstaganden ska vara vägledande vid upprät-
tande av ny detaljplan. 
 
Mot bakgrund av ovanstående samt nedanstående ”Konsekvenser av beslut” föreslår Sam-
hällsbyggnad att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att möjliggöra byggnation av såväl lokaler för centrumverksamhet, bostäder samt un-
derjordiskt garage bedöms centrala Båstad berikas och vitaliseras genom en blandad bebyg-
gelse med olika funktioner. De olika funktionerna möjliggör att människor vistas i området 
större delen av dygnet, veckans alla dagar, vilket skapar ett mer tryggt och levande centrum. 
Ett underjordiskt garage bedöms kunna tillgodose parkeringsbehov samt döljer även upp-
ställda fordon. Med centrumlokaler i bottenvåning (mot till exempel Köpmansgatan) kommer 
fler arbetstillfällen att skapas vilket är positivt för samhället. En byggnation inom kvarteret 
innebär förtätning på redan i anspåktagen mark i centrala Båstad vilket innebär god 
hushållning och effektivt nyttjand av mark. 
 

Föreslagen ny 

byggnation 
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Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa miljö- och samhällsbyggnadskommuner”, 
samt ”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. 
En byggnation av attraktiva bostäder, lokal för centrumverksamhet samt underjordiskt 
parkeringsgarage kommer att ske genom förtätning på redan i anspråktagen mark vilket 
innebär god hushållning och effektivt nyttjande av mark. Genom centrumlokaler bedöms 
arbetstillfällen skapas. 
 
Ett nytt planuppdrag kräver arbetsresurser främst av planarkitekt på samhällsbyggnad som 
även samarbetar med kollegor inom berörda förvaltningar. Detaljplanen föreslås inordnas med 
prioritet 2 i kommunstyrelsens prioriteringslista då ett genomförande av detaljplanen bland 
annat omfattar en blandning av bostäder och centrumverksamhet, bedöms bredda 
kommunens bostadsutbud och omfattar fler än 10 bostäder. Dessutom innebär utbyggnaden 
förtätning på redan i anspråktagen mark vilket innebär god hushållning av mark. Planområdet 
är även beläget kollektivtrafiknära och kommer att möjliggöra bostäder och 
centrumverksamhet i centrala Båstad. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys upprättas i samband med planarbetet om sådan bedöms vara 
nödvändig. 
 

Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan kommer att 
tecknas mellan kommun och intressent. 
 
 
 

 
Samhällsbyggnad 
Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
Jan Bernhardsson, Teknik & Service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Ansökan om planbesked, 2019-03-19 
2. Ritningar tillhörande ansökan om planbesked 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef 
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Beskrivning av ärendet (typ av projekt) 

3 sammanhängande fastigheter med disparat äldre bebyggelse idag. Avsikten är 
att slå samman fastigheterna och förtäta samhället genom att skapa ett större 
projekt med seniorbostäder. 
Projektet beräknas omfatta ett 40-tal lägenheter med höga boendekvaliteter. 
Bebyggelsen blir 2 - 3 våningar hög. Lägenheterna förses med ett gemensamt 
överglasat gårdsrum med behagligt klimat året om. De boende kommer att ha 
tillgång till olika gemensamma funktioner som SPA, boulebana, utegym, 
gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter, behandlingsrum m.m. I det 
södra hörnet planeras också en verksamhetslokal. Parkering planeras ske under 
anläggningen i en suterrängvåning samt på innergården. 
Ett projekt som ligger i tiden genom förtätning av centrum och ökat kundunderlag 
för handeln samt genom att erbjuda centralt placerade seniorbostäder med höga 
boendekvaliteter vilket kan frigöra enfamiljshus för inflyttning på orten. 

Glöm inte bifoga en skalenlig ritning eller skiss över planområdet och förslaget. 

Avgift för planbesked betalas enligt av kommun fastställd taxa. 

Namnförtydligande 

I 70215k\users\caren3\desktop\brevpapper samhdllsbyggn:td doc\c 
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Datum: 2019-05-07 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Selldén 

Dnr: KS 000731/2015 - 315 

 
 

Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) i Båstads kommun– beslut 
om finansiering 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. För att finansiera uppdraget avsätts 80 tkr från de medel som står till 
kommunstyrelsens förfogande under 2019. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att kunna slutföra detaljplanen för Båstad hamn uppskattar förvaltningen att kvarvarande 
planarbete uppgår till en summa av 80 000 kr. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 § 50 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för granskning. Planen har varit ute på granskning under tiden 20 januari 
2019 – 1 maj 2019.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-11 § 5 att ställa ut detaljplan för del av Båstad 109:2 
(Båstads hamn) för samråd. Planen har varit ute på samråd under tiden 19 januari 2017 – 2 
mars 2017. Efter samrådet har planarbetet avvaktat förhandlingar om arrendeavtalet för 
hamnområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-10 § 189 att uppdra åt samhällsbyggnad att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn).  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på 
så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens till-
gång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationer-
na mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att 
skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas. 
 
Aktuellt 
I samband med beslut om planuppdrag beslutades år 2015 att avsätta 500 000 kr för att finan-
siera planarbetet. Arbetet med att ta fram detaljplanen har tagit längre tid än förutsett, framför 
allt har möten internt, med politiken samt med verksamhetsutövarna i hamnen tagit mycket 
tid, år 2017 avsattes ytterligare 425 000 kr och merparten av avsatta medel är nu upparbetade, 
se bilaga 1. För att kunna slutföra detaljplanen för Båstad hamn uppskattar förvaltningen att 
80 000 kr behöver tillföras planavdelningen. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Olof Selldén, Planchef 
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Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad (Carina Ericsson) 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Kostnadsuppskattning för Båstad 109:2, Båstads Hamn 
 
Samråd har skett med: 
Emma Johansson, Planarkitekt 

Elisabeth Edner, Ekonomichef 
 



Kostnadsuppskattning 
Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn)
2019‐05‐07

UPPARBETAT tom april 2019

1. samråd timmar kostnad
Externa	möten	(ink	förberedelser	och	anteckningar) 60 48000

Interna	möten,	förankring	(ink	förberedelser	och	anteckningar) 80 64000

Politiska	möten	(ink	förberedelser	och	anteckningar) 40 32000

Uppstart 30 24000

Samrådshandlingar (plankarta, planbeskrivning, illustration 240 192000

inhämtning	av	fakta	mm)
Öppet hus, allmänheten 10 8000

MKB, Kulturmiljöutredning 105300

totalt: 473300

2. granskning timmar
Samrådsredogörelse,	revidering	planhandlingar,	medverkan 177 141600
Granskningsbeslut,	utskick	mm 15 12000
Uppdatering	MKB 2000
Markmiljö‐	och	geotekniskundersökning 250000
Grundkarta,	fastighetsförteckning 37000

totalt: 442600

summa upparbetat: 915900

KVARSTÅENDE ARBETE

3. antagande timmar
Granskningsutlåtande,	revidering	planhandlingar 80 64000
Antagandebeslut,	administration 10 8000
Arkivering,	avslut 10 8000

totalt: 80000

summa kvarstående arbete: 80000



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 127  Dnr KS 000212/2019 - 300 

Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan 

mitten av 1990-talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå 
mellan 40-80 bostäder/år.  Det har i kommunen etablerats två nya 
stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor ökning av 
bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren – och förväntas 
att fortsätta att öka kommande 10 år.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planchef Olof Selldén, 2019-03-11  
 Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028  
 
Förvaltningens förslag  Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag 

för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
Föredragande  Planchef Olof Selldén föredrar ärendet.  
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag 
för behovsbedömning av kommunens verksamheter.  
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Datum: 2019-03-11 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Selldén  

Dnr:  

 
Befolkningsprognos för Båstads kommun 2019-2028 

 
Förslag till beslut 
 

1. Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2019-2028 som underlag för 
behovsbedömning av kommunens verksamheter. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-
talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år.  Det har i 
kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor 
ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat senaste åren – och förväntas att 
fortsätta att öka kommande 10 år.  
 

Aktuellt 
Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars 
inrapporterade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av 
bostadsbyggandet blir inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt 
ökat behov av kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. 
 
Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande 
behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad 
befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget.  
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle och verksamhet 
För att aktivt kunna erbjuda kommunens invånare rätt service i rätt tid föreslås 
befolkningsprognosen att ligga till grund för behovsbedömning av kommunens verksamheter. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Olof Selldén 
Planchef 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist-exploateringsingenjör 
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Befolkningsprognos 2019-2028

Befolkningsmängd

SAMMANFATTNING
År 2018 ökade Båstads kommuns befolkning med 152 personer, en ökning som är jämförbar 
med slutet av 80-talet/början av 90-talet då invånarantalet ökade kraftigt. År 2015  minskade 
befolkningsmängden med 46 personer, vilket visar på hur stora förändringar det kan vara från år 
till år. 

Befolkningsprognosen från 2018 beräknade en ökning på 109 personer, vilket var 43  personer 
färre än den reella ökningen. Det är andra året i rad som prognosen beräknar något färre 
 individer än vad utfallet blev. En av förklaringarna till avvikelsen berodde på att färre individer i 
åldersgruppen 19-27 lämnade kommunen och något fler personer i åldern 55-64 flyttade hit. 

Byggandet fortsätter att trumma på - under 2018 lämnades startbesked för 250 lägenheter, år 
2017 var siffran 163 vilket innebär att mer än 400 nya bostäder blir färdigställda under åren 
2018/2020.  Prognosen för 2019 är en minskning av startbesked till strax under 100 följt av en 
mycket stort antal år 2020 - över 300 st. Tids rymden från att start besked ges till att bostaden 
blir bebodd tar ca 1-3 år varför effekterna av byggandet år 2019 blir märkbar tidigast år 2020 - 
2021. Flest startbesked kommer att lämnas i Hemmeslöv och där förväntas också störst ökning 
av befolkningen. 

Från år 2019 till 2028 förväntas kommunen att öka med ca 2100 individer. Ökningen sker  enbart 
genom ett positivt flyttnetto. Det närmsta året förväntas ökningen till att vara 218 personer, där-
efter varierar ökningen från 100-500 personer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till 
år 2028 är ålders spannet 86-105 år (45 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 
år (ca 370st).  

Befolkningsprognosen baseras på fyra parametrar – födda, döda, inflyttade och ut flyttade. 
 Kommunens invånar antal förändras av födelseöverkottet: genom att subtrahera antalet  födda 
med antalet döda. Kommunen har och kommer att ha ett negativt födelseöverskott över 
 prognosens tidsdräkt. Invånarantalet ändras också av flyttnettot: antalet inflyttade subtraherat 
mot utflyttade. Det är genom inflyttning Båstads kommun senaste år ökat sin befolkningsmängd 
och enligt  prognosen kommer kommunens invånare att fortsätta att öka i antal.

Figur 1. Befolkningsprognos för 
Båstads kommun åren 2019-2028
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INLEDNING
Syftet med att upprätta en prognos för befolkningen i kommunen är för att kommunens politiker 
och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, 
infrastruktur samt som underlag för övergripande samhällsplanering.

En kommun förändrar sin befolkningsmängd genom att invånare föds, flyttar in till  kommunen, 
flyttar från kommunen eller dör. Dessa fyra variabler är grunden till att prognostisera 
befolknings förändringar. Var och en av dessa variabler är i sin tur beroende av andra för-
utsättningar, exempelvis påverkas födelseantalet av antalet fertila kvinnor i kommunen och 
flyttnettot påverkas bland annat av bostadsbyggandet. Det prognosen tar ställning till är 
 beräknings bara faktorer - mjuka värden som trygghet, kulturellt utbud, närhet till rekreations-
områden, tillgång till skolplatser, äldrevård m.m finns inte med i prognosen.

Befolkningsprognosen är uppbyggd på information ifrån Statistiska Centralbyrån, kommunens 
GIS-program FB-Webb, jämförelser med befolkningsprognoser från Höganäs och Ängelholms 
kommuner samt  antaganden från större byggherrar och kommunens tjänstemän för åren 2019-
2028. Prognosen ska ses som just en prognos och flera variabler är osäkra, inte minst bostads-
byggandet som kan både bli  större eller mindre än vad prognosen visar. År 2016 tog Sverige 
emot ett stort antal nyanlända, så gjorde även Båstads kommun, varför befolkningsprognosen 
har kompletterats med tabell över migrationsöverskott. 

Nytt för prognosen som tagits fram år 2019 är att de beräkningsgrundande siffrorna för in-
flyttning har justerat något. Prognosen för inflyttningen för barn i åldrarna 0-15 har justerats 
ned marginellt utifrån erfarenhet ifrån tidigare års prognoser och för att de bostäder som byggts 
i större utsträckning än prognostiserats bosatts av åldrarna 51-65. Således ökar inflyttningen av 
åldrarna 51-65 i större utsträckning än tidigare befolkningsprognoser. Ytterligare en erfarenhet 
som justerats i årets prognos är att utflyttningen av individer i åldrarna 86+ inte stämmer och att 
kommunen inte längre har en utflyttning av åldersgruppen.

I befolkningsprognosen används ett antal statistiska begrepp som kan tyckas byråkratiska och 
krångliga. Nedan följer en kort beskrivning av begrepp som finns i texten:

• Lägenhet = en bostadenhet. Kan exempelvis vara ett enbostadshus, radhus eller hyresrätt.
• Födelseöverskott = Skillnaden mellan antalet nyfödda och antalet avlidna.
• Flyttnetto = Skillnaden mellan individer som flyttat till kommunen och från kommunen.
• Startbesked = Efter att bygglovsavdelningen/nämnden gett bygglov ska den sökande visa 

 exempelvis en kontrollplan, kontrollansvarig och brandskydd beroende på vad som ska 
 byggas.

• Fertilitet = I Sverige beräknar Statistiska Centralbyrån fertilitet för kvinnor mellan 14-49 års 
ålder. Att beräkna fertilitet från 14 års ålder kan tyckas vara väl tidigt men tiden är beräknad 
ifrån när det är fysiskt möjligt, inte moraliskt lämpligt.
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BEFOLKNINGSSTRUKTUR

Födelseöverskott

Det föds i genomsnitt 117 barn årligen i kommunen, baserat på de senaste 10 åren, se figur 2. 
 Antalet nyfödda har minskat något i kommunen, i relation till den ökande befolknings mängden. 
Det  främsta  skälet till minskningen antas vara att föräldrar skaffar barn på annan ort för att 
 sedan flytta till  kommunen, vilket syns i kommunens flyttstatistik - utöver de nyfödda ökar 
 antalet 0-åringar med ca 5% årligen, via flyttnettot (statistik från Skatteverket).

För att kunna prognostisera antalet födda studeras antalet fertila kvinnor i kommunen. Ur en 
statistisk synvinkel är kvinnor  fertila inom åldersspannet 14-49 år. I Båstads kommun föder 
kvinnorna i åldersspannet 27-36 år flest barn, då kommer 64 % av kommunens samtliga barn 
till världen, se figur 3. Genomsnittlig födsel/kvinna i kommunen är 1,66 barn, nationellt är mot-
svarande siffra 1,78 barn/kvinna (år 2017). 

Figur 2. Statistik från SCB

Figur 3. Diagrammet redovisar ett genomsnitt av antal födda barn/
kvinna under åren 2009-2018 efter moderns ålder vid födseln. 

Statistik från SCB

Figur 4. Diagrammet visar en uppgång sedan2016 i antalet 
kvinnor i åldern 27-36, men antalet barn är oförändrat.

  Statistik från SCB
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Födelseöverskottet i kommunen har varit negativt de senaste 10 åren, i genomsnitt dör det ca 64 
individer fler än vad som föds. Båstads kommun och Simrishamns  kommun har Skånes högsta 
medelålder vilket är förklaringen till det stora negativa födelsenettot. 

Figur 5. Statistik från SCB

Figur 6. Statistik från SCB
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I kommunen dör i genomsnitt 181 individer/år, baserat på åren 2009-2018. 181 individer mot-
svarar ca 1,2 % av den totala befolkningen. Variationen mellan åren 2008-2014 är liten, åren 
2015-2016 dog drygt 200 personer. Antalet döda/år förväntas öka kommande 10-15 år, trots 
2017 års låga siffra på 163 personer. Ca 10 % av befolkningen dör före pensionsålder, mellan 
åren 66-85 år dör 43% och resterande 47% avlider efter en uppnådd ålder av 86, se figur 6. 
 Medellivslängden för kommunen är 85,7 år för kvinnor, 81,4 för män - att jämföra med den 
 nationella siffran på 84,1 år för kvinnor och 80,5 år för män (källa SCB).
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Flyttnetto

Kommunens invånare har med åren blivit 
allt mer rörliga i val av boplats, antalet in- 
och utflyttningar har ökat kontinuerligt 
sedan 90-talet, se figur 7. Som både figur 
7 och 8 visar så har Båstads kommun 
 nästan ute slutande en positivt flytt netto 
men det har före kommit ett par år där 
flytt strömmarna gått från kommunen. 
Flyttnetto för år 2018 var 227 personer. 

I stort sett flyttar samtliga ålders grupper 
under 75 år något mer än tidigare, vid 
75 och äldre är flyttmönstret ganska 
 konstant över tid. Som mest flyttar befolk-
ningen mellan åren 15-34 och framförallt 

Figur 7. Statistik från SCB

Figur 8 Tabell över flyttnetto i Båstads kommun åren 2009-2018, 
uppdelat i kön och åldersklasser definierade av SCB. Statistik från SCB

kvinnor i åldern 19-26, som i stor utsträckning under dessa år lämnar  kommunen, se figur 8. År 
2017 var 0-4 åringar ovanligt stor inflyttande grupp vilket märktes i kommunens förskolor. 

I figur 8 redovisas flyttnetto per kön - värt att notera är att kvinnor i åldern 15-24 lämnar 
 kommunen i betydligt större utsträckning än män. Störst antal inflyttande hittar vi i ålders-
gruppen 55-64 åringar. Efter en uppnådd ålder av 75 år har kommunen väldigt få flyttrörelser 
och snittet för flyttnettot är nära noll.
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Inflyttningar

Utflyttningar

Ålder Kön 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Summa åren 09-18 Genomsnittligt flyttnetto
0-4 år män -4 12 0 11 7 15 21 14 15 19 110 11

kvinnor -4 8 6 24 -3 13 -12 13 28 5 78 8
5-14 år män 9 13 5 8 0 30 16 23 24 13 141 14

kvinnor 18 8 13 11 10 31 10 7 26 10 144 14
15-24 år män 5 -45 -30 -18 -20 -35 -19 32 -14 -16 -160 -16

kvinnor -45 -35 -51 -32 -30 -17 -34 -2 -2 -14 -262 -26
25-34 år män 10 15 -9 20 11 3 -11 31 1 6 77 8

kvinnor 15 17 2 11 3 11 9 36 22 24 150 15
35-44 år män 11 12 4 0 10 40 10 34 13 21 155 16

kvinnor 6 4 7 12 17 28 13 19 32 20 158 16
45-54 år män -2 6 7 11 5 28 24 21 5 24 129 13

kvinnor 12 -5 22 8 16 18 -5 19 17 26 128 13
55-64 år män 29 18 20 14 23 11 9 26 20 19 189 19

kvinnor 23 19 14 22 11 13 15 30 14 22 183 18
65-74 år män 19 22 -2 -8 13 0 12 22 8 32 118 12

kvinnor 10 -1 2 2 0 16 13 2 20 5 69 7
75-84 år män 4 -5 -5 -3 -7 5 -1 0 1 0 -11 -1

kvinnor -2 -6 -5 -3 1 -1 -7 -4 -1 2 -26 -3
85-94 år män -2 1 2 4 -2 -3 0 1 4 2 7 1

kvinnor 0 -1 -3 -3 0 -3 -6 0 1 7 -8 -1
95+ år män 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -2 0

kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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År 2016 ökade Sveriges befolkning kraftigt, främst på grund av en ovanligt stor invandring, 2018 
var ett normalår.  Mellan åren 2007-2015 hade kommunen ett årligt invandringsöverskott på 80 
personer, se figur 9, år 2016 var motsvarande siffra 228 personer och år 2018 var invandrings-
överskottet 84 individer. Flest personer invandrade ifrån EU, 45 st, bland enskilda länder 
 invandrade flest personer födda i Sverige, 42 st, se även figur 10.

Figur 10. Tabell över antalet invandrande till Båstads  kommun år 
2018. Invandrande från Amerika och  Oceanien var färre än 10 

personer varför de inte redovisas i tabellen. Statistik  från SCB

Figur 9. Tabellen redovisar antalet invandrande subtraherat 
med antalet utvandrande i Båstads kommun år 2018. 

Statistik från SCB
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För att få en bild av bostadsbyggandet i kommunen redovisas i figur 11 antalet startbesked 
som getts av kommunens bygglovsavdelning åren 2011-2018. Det statistiska urvalet med åren 
2011-2018 beror på förändringar i plan- och bygglagen, tidigare år användes inte begreppet 
start besked. Skälet att prognosen använder antalet startbesked som indikator är för att det ger 
en god anvisning om hur många fastigheter som kommer att vara färdigställda kommande ett 
till två år - från det att ett projekt fått ett startbesked tar det ca 1 -3 år till dess att bostaden är 
bebodd. 

Effekterna av bostadsbyggande år 2017/2018 påverkar därför flyttnettot först år 2019/2020. I 
figur 11 redovisas även det gällande årets flyttnetto. Det stora antalet givna startbesked sedan 
år 2016 har flera förklaringar men byggbranchens tilltro till komunen efter tillkomsten av de två 
nya järnvägsstationerna på Bjärehalvön ses som det främsta skälet då flest startbesked gavs i 
Hemmeslöv, Båstad och Förslöv. Mertalet av startbesked för fritidshus ges i Torekov med omnejd.

Figur 11. Statistik från bygglovsavdelningen på kommunen. I det  stora  antalet start-
besked år 2017 finns startbesked för 66 lägenheter i  Norrvikens kust bland fler-

bostadshusen, ett bostadsområde som antas främst att användas som delårsboende.



10

-150
-100

-50
0

50
100
150
200
250
300
350

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Befolkningsförändring och Bostadsbyggande år 1980-2018

Flerbostadshus Småhus Befolkningsförändring

I figur 13 redovisas befolkningsförändring och färdigställda lägenheter (observera - ej start-
besked). Som  figuren antyder  på verkar bostadsbyggande utvecklingen av befolknings mängden 
– de perioder då det byggs mycket. Åren 86-92 ökade befolkningsmängden kraftigt, under 
 perioden byggde  kommunen årligen 100-300 bo städer. Figur 13 antyder även att blandningen 
av flerbostadshus och småhus genererar ökad befolkning och att Båstads kommun nu breddar 
bostadsutbudet med fler boendeformer ser ut att påverka inflyttningstakten (önskas en för-
djupning i ämnet kan ni även läsa kommunens bostads försörjningsprogram från 2015). 

Figur 13 visar även hur svårt det är att uppskatta hur stor andel av de byggda lägenheterna som 
genererar permanent boende men framförallt visar  diagrammet att kommunen etablerades som 
sommarort i mitten av 90-talet fram till mitten av 2010-talet (det har byggts 100-tals småhus 
utan motsvarande befolkningsförändring) och att det sedan 2017 skett en förändring av både 
befolkning och bostadsbyggande. 

Figur 13. Antalet färdigställda lägenheter och 
befolknings förändring. Statistik från SCB
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Befolkningsmängd

Den siste december år 2018 var befolkningsmängden i kommunen 14948 individer. Året inne-
bar en uppgång med 152 personer, jämfört med år 2015 där befolkningen minskade med 46 
 personer. Det sker upp och nedgångar av befolkningsmängden men ur ett  historiskt perspektiv 
har kommunen upplevt två större förändringar, se figur 14.

Dessa två perioder med något snabbare befolkningsökning inträffade mellan 1970-1980 och 
mellan 1987-1992. I början av 90-talet byggdes det mycket, både flerbostadshus och villor 
men sedan mitten av 90-talet har kommunen haft mycket liten ökning av befolkningsmängden 
 jämfört med riket och bostadbyggandet har främst bestått av villor och fritidshus.

Befolkningsförändringarna i Båstads kommun har sedan 90-talet varierat något, vissa år har 
invånar antalet ökat med över 100 personer, andra år har befolkningsmängden minskat. Mellan 
82-92 var ökningen 165 personer/år och mellan 93-02 var den årliga befolkningsökningen -3 
personer/år.  Kommunen har sedan början av 2000-talet fram till år 2012 haft en genomsnittlig 
befolkningsökning av 16  personer/år. Mellan 2013-2018 var genomsnittet 96 personer/år. 

I figur 15 redovisas hur befolkningens sammansättning förändrats under de senaste 13 åren, 
där trenden varit en något minskande mängd invånare i åldersgrupperna 0-24 och 25-45, 
 oförändrad i  ålder 46-65 och 86-105, och kraftigt ökande i åldersgruppen 66-85 år. För-
ändringarna inom ålders grupperna  följer i stort sett rikets utveckling, men åldersspannet 66-85 
utgör en betydligt större andel av den totala befolkningsmängden i kommunen än jämförelse-
talen på nationell nivå. Sedan år 2015 har åldersgrupperna 0-24 och 25-45 vänt svagt uppåt 
vilket kan ses som ett trendbrott.

Figur 14. Statistik från SCB

Figur 15. Statistik från SCB
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Födelseöverskott år 2019 - 2028, samt historisk data år 2011-2018

År Nyfödda Avlidna Födelseöverskott Kvinnor 27-36 år Befolkningsmängd Befolkningsförändring
2011 117 165 -48 613 14230
2012 120 179 -59 618 14263 33
2013 127 182 -55 600 14275 12
2014 103 164 -61 595 14419 144
2015 105 213 -108 592 14373 -46
2016 125 206 -81 611 14614 241
2017 107 163 -56 648 14796 182
2018 118 195 -77 661 14948 152
2019 112 194 -83 684 15166 218
2020 116 197 -82 718 15542 376
2021 121 202 -81 711 15633 91
2022 120 203 -83 725 16132 499
2023 123 210 -87 747 16629 497
2024 126 216 -90 711 16729 100
2025 120 218 -97 698 16883 154
2026 118 219 -101 671 17074 191
2027 113 222 -109 637 17178 104
2028 108 223 -116 601 17230 52

PROGNOS 2019-2028

Födelseöverskott

Det genomsnittliga födelseöverskottet förväntas att fortsätta vara negativt för kommunen. 
 Antalet kvinnor i  åldern 27-36 år ökar enligt prognosen fram till 2023 för att därefter minska, 
vilket medför att an talet nyfödda prognostiseras att ligga kvar på liknande nivåer som de senaste 
5 åren, trots ökad befolkningsmängd, se figur 16. Stora barnkullar på 40-talet och stor inflyttning 
av  individer över 65 år för med sig att antalet över 80 år ökar. Figur 17 visar att antalet avlidna 
passerar 200 personer/år runt år 2021, en ökning som  accelererar kommande 20 år. Statistiken 
i figur 16 och 17 för utsätter att kommun invånarnas goda hälsa håller i sig - att medellivslängden 
håller sig vid 84 år.

Figur 16. Prognos visandes Födelsetal , Avlidna, Kvinnor i åldern 
27-36 samt Befolkningsmängden.

Figur 17. Prognos för antalet 
nyfödda och avlidna.

Som både figur 19 och 20 visar så förväntas det negativa födelseöverskottet att öka med 
åren, och kommunen kommer än tydligare att påverkas utanför diagrammets tidsbestämda 
 avgränsning. 
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Flyttnetto år 2019 - 2028, samt historisk data år 2013-2018

År
Flyttnetto 
0-5 åringar

Flyttnetto 
6-12 
åringar

Flyttnetto 
13-15 
åringar

Flyttnetto 
16-18 
åringar

Flyttnetto 
19-26 
åringar

Flyttnetto 
27-40 
åringar

Flyttnetto 
41-50 
åringar

Flyttnetto 
51-65 
åringar

Flyttnetto 
66-85 
åringar

Flyttnetto 
86-105 
åringar

Flyttnetto 
samtliga 
åldrar

2013 6 11 3 4 -52 31 15 54 0 0 72
2014 35 49 13 8 -78 78 43 46 16 -7 203
2015 15 18 8 8 -80 18 39 18 13 -5 52
2016 31 22 8 25 10 89 43 73 23 -1 323
2017 53 33 14 18 -62 72 35 42 24 6 235
2018 21 20 8 11 -43 54 29 82 37 8 227
2019 47 47 30 24 -75 68 39 83 30 0 293
2020 68 68 41 32 -76 99 54 122 41 0 450
2021 31 31 21 18 -78 42 26 50 21 0 162
2022 84 84 50 38 -78 125 67 153 50 0 574
2023 85 85 50 39 -81 125 68 154 50 0 576
2024 34 34 23 20 -83 47 29 56 23 0 184
2025 42 42 28 23 -84 59 35 72 28 0 245
2026 48 48 31 25 -84 68 39 82 31 0 286
2027 38 38 25 21 -85 52 31 62 25 0 207
2028 32 32 22 19 -86 43 27 51 22 0 162

Flyttnetto

Flyttnettot baseras i denna prognos på bostadsbyggande. Då bostadsbyggandet i kommunen 
legat på en jämn nivå sedan en längre tid, men flyttnettot varierat, är det svårt att bedömma hur 
inflyttningen till  kommunen ska beräknas. Pendlarkommuner har ofta en hög kvot per byggd 
 lägenhet, semester orter som Båstad har traditionellt en låg inflyttning/lägenhet. Kommunen 
har därför valt att fortsätta att räkna med låg grad av inflyttning per lägenhet - 1,8 personer/ 
lägenhet. I Höganäs kommun var jämförelsetalet 1,7 år 2016, samma år var beräkningstalet i 
Kungsbacka >3 personer/lägenhet. 

Flyttnettot för 19-26 åringar väntas förbli negativt på grund av det tidiga 90-talets stora barn-
kullar som efter gymnasieåldern i stor utsträckning lämnar kommunen för att vidareutbilda sig 
på  universitets- och högskoleorter. År 2016 ses som ett undantag och hänvisas till den större 
migrationen.

För prognosen 2019-2028 antas ålderskategorin 86-105 åringar ha ett flyttnetto som är plus-
minus-noll,  baserat på de senaste 8 årens statistik samt att kommunen ökar antalet vårdplatser 
kommande år.

Störst positiv förändring i flyttnettot förväntas i åldersspannet 51-65 åringar. Även om bostads-
utbudet breddas kommande år attraherar varumärket Båstad och Bjärehalvön ålderskategorin 
(exempelvis genom närhet till naturen och havet, upplevd trygghet och rikt kultur- och fritids-
utbud).

Figur 19. Prognos för kommunens flyttnetto uppdelat i åldersklasser.

Figur 18. Prognos för kommunens flyttnetto.

Även om födelseöverskottet förväntas 
vara negativt kommer antalet barn öka, 
in flyttningen för 0-12 åringar blir stor, se 
figur 19. Skälet till att kommunen förväntar 
inflyttning av barn är baserat på historisk 
data - då ett samhälle upplever en bygg-
boom ökar  antalet barn.
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Prognosen för antal startbesked år 2019 och 2020 redovisas i figur 20. Den statistiska 
 säkerheten för år 2019 är god, det är något större osäkerhet för år 2020, åren där efter är än 
svårare att prognostisera. Flera oberoende händelser kan påverka bostads byggande – en  vikande 
marknad, förändrat ränteläge, införande av statliga subventioner med mera.  Förändringarna 
kan både ha stimulerande och dämpande effekt, därav minskar prognosens träffsäkerhet med 
åren. Valet av att använda startbesked som indikator beror på att det är ett tryggt verktyg då så 
gott som samtliga projekt med startbesked färdigställs inom två år (villor som byggs av privat-
personer kan ta något längre tid). 

Att år 2019 blir ett år med något mindre bostadsbyggande beror på att flera större projekt på-
börjas först år 2020 och 2021 då både projektet kallat Heden samt ett par större byggnader vid 
stationen i Båstad förväntas söka startbesked.

Båstads kommun står inför mycket intressanta år sett till bostadsbyggande. I kommunen 
 kommer både andelen flerbostadshus och en/tvåbostadshus att kraftigt öka. Med bakgrund i 
figur 20 antyder det ett kraftigt ökat flyttnetto för åren 2019-21, framförallt då bostadsbeståndet 
breddas med flerbostadshus som är en bristvara i relation till antalet en bostadshus.

I figur 22 redovisas en prognos för hur bostadsbyggandet i kommunen väntas se ut över en 
längre period, 2019-2028. I sifforna finns inte projekt som föräntas bli fritidshus, inte heller det 
antal lägenheter som byggs inom äldre detaljplaner (årligen ca 20-50 st). Noterbart i prognosen 
är  både blandningen och antalet lägenheter.

Figur 20. Stapeldiagram  visandes  historisk 
data samt prognos för åren 2019-20.

Figur 21. Mer information finns 
att läsa i kommunens bostads-

försörjningsprogram antaget år 2016.
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Lägenheter med väntat startbesked 2019-2028
Ort Markägare Planstatus Projekt Bostadstyp 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Hyresrätter   50   50     
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Bostadsrätter  90  50   50 50  50
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Radhus  15   50    25  
Båstad Privat Aktuell  DP Tuvelyckan Villor 10        25  
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Radhus 15          
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Bostadsrätter  15 15 15       
Båstad Privat Aktuell  DP Nedre Hasselbacken Villor 3 9         
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Hyresrätter  53 35        
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Bostadsrätter  105         
Båstad Kommunal Aktuell  DP Heden Villor 25 10 10 4 2 5     
Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Bostadsrätter
Båstad Kommunal DP mot samråd Hemmeslöv 6:2 Hyresrätter   50  25 65 40    
Båstad Privat DP mot antagande Tunet 1 Bostadsrätter   11        
Båstad Kommunal DP mot samråd Vretvägen Okänd   5 5 5      
Båstad Privat DP mot antagande Banken 1 Hyresrätter 16          
Östra Karup Kommunal Aktuell  DP Östra Karup 6:7 Villor 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Östra Karup Kommunal Aktuell  DP Östra Karup 6:7 Hyresrätter     20  8    
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Villor  5 10 10 5      
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Radhus  10         
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Hyresrätter   35        
Förslöv Kommunal DP mot granskning Förslöv 2:4 Bostadsrätter   35        
Förslöv Kommunal Aktuell  DP Mejeritomten Hyresrätter 14
Förslöv Kommunal DP mot samråd Sandbäcksvägen Hyresrätter 40
Förslöv Kommunal DP mot planbesked Vistorp 8:90 mfl Okänt     10 10  35 35 45
Torekov Kommunal DP mot granskning Sunnan 10 Radhus     12 12     
Torekov Kommunal DP mot granskning Sunnan 10 Bostadsrätter      12 12    
Grevie Kommunal Aktuell  DP Kyrkbyn Villor           
Grevie Privat Aktuell  DP Böske 38:1 Villor 2 2 2 2       
Grevie Kommunal DP på granskning Hålarp 4:197 Radhus   10 10       
Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Villor   2 1 2      
Västra Karup Privat DP mot samråd Västra Karup 1:36 Hyresrätter   5        
Totalt antal: 90 319 320 102 136 159 115 90 90 100

0

50

100

150

200

250

300

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

An
ta

l

Prognos startbesked för bostadsbyggande år 2019-2028

Flerbostadshus Småhus

Störst förändring av fastighetsbeståndet sker närmsta åren i Båstad/Hemmeslöv, framförallt 
 genom projektet Tuvelyckan, vid den nybyggda järnvägsstationen, se figur 23. I tätorten för-
väntas startbeskedsansökningar för över 160  bostäder under år 2018, vilket får  konsekvenser 
för befolkningsantalet i Båstad/Hemmeslöv  under åren 2019-2020. Figur 22 och 23 baseras på 
 inrapporterade prognoser för större bygg herrar och bedömningar ifrån kommunens tjänstemän, 
och figurerna visar på ett stort bostadsbyggande över flera år framöver.

Figur 22. Prognosens redovisar antal startbesked för fler bostadshus 
och småhus, träffsäkerheten minskar med åren.

Figur 23 Tabellen är en sammanställning av byggherrars egna planerade projekt 
och förvaltningens uppskattning av kommande bostadsbyggnation
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Förändring i befolkningsmängd 2013-2018, prognos år 2019-2028

År Födelseöverskott Flyttnetto Befolkningsförändring Befolkningsmängd
2013 -55 72 12 14275
2014 -61 203 144 14419
2015 -108 52 -46 14373
2016 -81 323 241 14614
2017 -56 235 182 14796
2018 -77 227 152 14948
2019 -83 293 218 15166
2020 -82 450 376 15542
2021 -81 162 91 15633
2022 -83 574 499 16132
2023 -87 576 497 16629
2024 -90 184 100 16729
2025 -97 245 154 16883
2026 -101 286 191 17074
2027 -109 207 104 17178
2028 -116 162 52 17230
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Prognosen för Båstads kommun visar att invånarantalet år 2022 har passerat 16000  invånare, 
se figur 24. Det stora antalet bostäder som byggs genererar inflyttning  till  kommunen, och 
 bostadsbyggandet förväntas att hålla i sig fram till 2024 med följd en att  kommunen får ökad 
 inflyttning kommande 8 år. På 10 år antas Båstads kommun att öka med ca 2100 individer som 
ur ett historiskt perspektiv är en mycket stor ökning. Ökningen väntas bli i storleksordningen 
med 80-talet/början av 90-talet då kommunen ökade med 1820 personer inom samma tids-
rymd. 

Då födelseöverskott och flyttnetto summeras minskar effekterna av att det ökande flyttnetto när 
antalet individer som avlider ökar över tid, se figur 25. Från tidigare år ses stora variationer och 
så  kommer det även att se ut framöver, både för födelseöverskott och flyttnetto, även om det inte 
går att läsa ut i figur 25 då prognosen baseras på matematiska formler som lämnar en overkligt 
jämn årlig variation.

Befolkningsförändringen mellan åren kommer att variera, från ca 50 till 500  personer. Den 
 genomsnittliga ökningen för prognosen  beräknas att bli ca 220 individer/år.  Siffrorna som anges 
i figur 25 visar hur befolkningsmängden förväntas att öka stadigt år för år som ett resultat av 
kraftigt ökat bostadsbyggande.

Figur 24.

Figur 25. Skälet till 
att differansen mellan  

Födelseöverskott 
och Flyttnetto inte 

alltid stämmer i den 
 historiska datan 

beror på att nyfödda 
även kan inkluderas 
i  siffrorna för Flytt-

nettot, alltså två 
gånger.
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Prognos för befolkningsmängd år 2019 - 2028, samt historisk data år 2011-2018

År

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5år

Befolkning 
6-12 år

Befolkning 
13-15 år

Befolkning 
16-18år

Befolkning 
19-26 år

Befolkning 
27-40 år

Befolkning 
41-50 år

Befolkning 
51-65 år

Befolkning 
66-85 år

Befolkning 
86-105 år

Befolknings-
mängd

2011 123 645 890 402 540 1083 1816 1818 3172 3230 511 14230
2012 124 656 942 362 511 1102 1835 1773 3109 3335 514 14263
2013 136 643 930 402 463 1124 1811 1763 3049 3428 526 14275
2014 111 680 985 401 425 1124 1836 1755 3037 3541 524 14419
2015 107 662 1020 415 392 1101 1794 1734 3046 3616 486 14373
2016 129 656 1034 407 450 1122 1857 1737 3069 3667 486 14614
2017 116 681 1065 442 448 1080 1903 1704 3102 3752 503 14796
2018 126 664 1095 455 450 1049 1905 1718 3132 3839 515 14948
2019 120 685 1116 501 458 997 1968 1731 3151 3918 521 15166
2020 127 711 1171 536 508 943 2034 1760 3231 3966 556 15542
2021 126 722 1180 556 536 906 2035 1771 3208 4019 575 15633
2022 134 754 1241 593 596 911 2098 1832 3285 4086 603 16132
2023 137 806 1296 624 637 937 2157 1866 3392 4128 650 16629
2024 132 793 1306 647 664 997 2093 1850 3395 4152 699 16729
2025 127 790 1323 641 683 1073 2045 1861 3430 4177 734 16883
2026 126 784 1342 657 695 1146 2001 1892 3454 4182 795 17074
2027 120 766 1349 658 721 1195 1984 1885 3452 4213 835 17178
2028 113 737 1364 649 711 1291 1926 1859 3481 4166 933 17230

I figur 26 presenteras en sammanställning av förändring inom 11 åldersgrupper. Den ålders-
grupp som förväntas öka mest i % är ålders spannet 86-105 år (45 % eller 418 personer) men 
även  16-18 åringarna ökar kraftigt(37 % eller 261 personer).  Åldersgruppen 19-26 åringar 
minskar närmsta åren för att runt år 2023/2024 öka. Skälet till att de blir fler beror på att 
de yngre åldrarna ökar i antal, men även att bostadsmarknaden med fler mindre lägenheter 
 breddas. Åldersspannet 66-85 åringar förblir flest, nästan var fjärde invånare i kommunen 
hittar vi i denna ålderskategori.  Nyfödda och 27-40  år ingar är det åldersspann som ökar minst 
 kommunen, prognosen ser där ingen förändring i antal.  

Figur 26.
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OMRÅDESINDELAD BEFOLKNINGSUTVECKLING

Indelningen av områden är byggd på NYKO (nyckelkodsområden) som härstammar från 
 upptagningsområden ifrån skola men har modifierats något, se figur 27. Hemmeslöv har brutits 
ur som ett enskilt område för att förtydliga effekten av bostäderna som tillkommer i samband 
med den nya järnvägsstationen.

Störst ökning i både % och antal väntas i Hemmeslövsområdet men även delområden för Förslöv 
och Båstad ökar markant till 2027, se figur 28. I Västra Karup, Östra Karup, Grevie och Torekov 
väntas mycket liten eller ingen befolkningstillväxt enligt prognosen.

Torekov

Hemmeslöv

Förslöv

Västra Karup
Båstad

Östra Karup

Grevie

Figur 27. Kommunen har delats upp i 7 olika 
områden för att visa var befolkningen förväntas 

öka respektive minska..

Figur 28. Hemmeslöv är den ort som ut märker 
sig med en fördubbling av invånarantalet 

 kommande 10-årsperiod.
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Delområde 
Förslöv

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 35 191 187 106 117 279 479 404 719 623 101 3241
2012 33 192 214 105 116 259 504 394 698 646 105 3266
2013 53 200 229 95 118 283 525 404 694 671 103 3375
2014 30 232 266 87 118 259 567 403 708 688 98 3456
2015 37 224 278 89 119 238 541 417 690 710 93 3436
2016 44 225 277 89 116 245 540 414 693 726 95 3464
2017 35 216 296 108 95 226 535 390 701 737 97 3436
2018 41 215 304 102 90 228 515 400 690 746 103 3434
2019 31 205 311 115 98 211 511 407 676 764 101 3429
2020 33 204 328 125 121 194 501 432 696 777 101 3513
2021 32 201 335 142 116 196 475 453 686 795 97 3525
2022 30 191 337 141 130 199 470 460 678 800 102 3537
2023 33 204 362 158 146 213 493 472 728 817 111 3736
2024 29 189 357 174 163 209 474 464 740 818 118 3736
2025 28 182 361 163 164 235 450 472 738 833 117 3743
2026 27 172 343 175 169 250 428 482 735 845 114 3740
2027 25 161 333 168 185 265 407 481 732 858 111 3726
2028 24 157 332 177 175 304 386 480 750 859 120 3765

Delområde 
Västra Karup

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 14 60 108 42 55 104 179 211 308 287 63 1431
2012 8 65 104 31 56 115 187 195 308 290 65 1424
2013 13 56 103 39 57 115 183 190 303 287 63 1409
2014 9 62 94 43 43 121 180 183 311 295 56 1397
2015 11 53 97 48 29 126 180 169 328 287 45 1373
2016 9 59 96 48 31 137 178 171 325 297 40 1391
2017 16 71 98 45 40 124 194 173 315 314 46 1436
2018 11 73 100 43 52 105 197 174 326 313 43 1437
2019 12 68 99 47 50 104 196 173 319 325 42 1435
2020 12 70 98 52 45 98 204 164 321 328 46 1439
2021 13 65 107 48 47 94 200 167 313 331 50 1434
2022 13 67 103 45 51 97 190 174 302 337 51 1429
2023 13 66 109 43 55 87 195 174 301 336 58 1436
2024 13 67 107 47 52 91 187 169 299 341 59 1433
2025 12 67 108 45 50 102 181 164 296 347 60 1432
2026 11 67 104 50 46 109 171 164 287 355 61 1425
2027 11 65 105 49 50 103 170 162 284 359 60 1417
2028 10 63 100 54 48 102 171 151 290 352 69 1411

Delområde 
Grevie

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 12 63 138 37 73 125 208 263 313 293 39 1564
2012 17 69 131 35 62 132 201 248 334 296 39 1564
2013 20 71 119 49 47 148 195 249 346 304 38 1586
2014 15 79 115 61 37 143 200 253 345 322 39 1609
2015 15 73 123 61 32 135 185 256 350 330 36 1596
2016 15 77 124 62 52 123 212 241 368 327 37 1638
2017 15 103 113 60 66 114 220 244 368 323 34 1660
2018 19 87 118 66 68 114 227 232 376 321 34 1662
2019 16 90 121 62 64 116 228 222 386 323 31 1660
2020 16 86 129 54 66 118 232 207 399 323 34 1664
2021 16 87 136 53 71 109 251 192 415 317 36 1683
2022 16 82 139 58 68 114 243 186 416 327 32 1682
2023 16 90 140 59 61 122 242 184 426 327 36 1702
2024 16 87 145 58 58 139 217 186 426 331 39 1702
2025 15 87 143 62 65 138 217 180 428 343 36 1714
2026 14 85 145 65 64 143 208 179 429 332 51 1715
2027 13 83 140 73 64 139 213 177 417 343 53 1715
2028 12 79 139 70 67 138 221 171 405 351 65 1719

Område Förslöv

Område Grevie

Område Västra Karup
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Delområde 
Båstad

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 29 149 226 103 163 316 455 491 878 1003 183 3996
2012 33 155 231 96 156 350 456 490 873 1034 178 4052
2013 23 151 221 116 141 341 452 481 860 1065 181 4032
2014 24 150 224 124 118 354 437 470 849 1105 188 4043
2015 19 147 239 117 112 364 442 468 844 1143 177 4072
2016 28 135 250 114 130 369 456 484 832 1141 178 4117
2017 23 140 264 116 142 370 464 467 861 1215 183 4245
2018 25 144 277 122 134 348 475 452 870 1272 199 4318
2019 32 150 281 130 137 340 489 452 891 1275 207 4384
2020 32 154 281 137 133 324 503 446 907 1261 227 4404
2021 35 165 281 140 142 304 524 445 889 1281 238 4444
2022 35 174 279 141 147 288 541 446 874 1289 251 4464
2023 36 183 276 144 154 283 547 449 872 1283 271 4499
2024 36 192 273 146 156 286 548 446 858 1278 296 4514
2025 35 194 270 150 156 291 531 451 862 1259 320 4519
2026 36 194 274 142 157 295 527 445 862 1229 354 4515
2027 35 193 277 141 158 300 520 431 863 1215 377 4510
2028 34 192 285 130 162 300 515 428 857 1179 423 4504

Delområde 
Torekov

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 10 58 67 43 50 115 161 168 446 556 69 1743
2012 11 61 77 30 50 115 167 163 417 580 67 1738
2013 11 49 75 31 40 115 162 156 391 597 74 1701
2014 13 50 78 25 46 120 167 156 372 616 71 1714
2015 8 53 74 37 34 114 167 135 384 621 71 1698
2016 8 48 81 40 38 110 182 135 404 623 78 1747
2017 14 51 86 43 32 109 181 135 396 599 78 1724
2018 11 59 88 38 43 98 180 147 389 612 71 1736
2019 13 67 87 42 44 84 198 145 380 623 75 1758
2020 13 64 96 46 49 76 203 146 357 636 81 1767
2021 13 67 91 49 45 72 206 146 343 642 83 1758
2022 13 65 93 50 47 74 193 156 322 643 96 1750
2023 13 67 91 50 49 72 185 155 308 647 104 1741
2024 12 69 93 44 52 77 180 143 293 650 118 1732
2025 12 70 101 41 54 78 177 148 285 646 130 1743
2026 12 74 113 39 57 87 174 153 284 642 139 1774
2027 11 73 112 50 53 91 170 153 277 638 155 1784
2028 9 68 116 50 49 101 157 151 277 606 185 1770

Område Torekov

Område Båstad



21

Delområde 
Östra Karup

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 15 64 68 37 43 89 185 154 204 165 27 1051
2012 13 59 78 33 37 93 188 152 194 185 29 1061
2013 13 65 78 33 34 96 187 149 195 183 38 1071
2014 12 64 97 24 35 103 187 148 204 194 43 1111
2015 10 58 99 27 34 92 177 148 210 194 39 1088
2016 14 59 104 21 38 109 193 143 211 204 36 1132
2017 13 52 95 24 29 82 172 138 202 208 41 1056
2018 8 46 98 31 26 86 163 140 199 209 39 1045
2019 10 45 92 43 19 78 170 136 201 212 39 1043
2020 12 55 100 45 29 68 180 146 203 226 35 1100
2021 11 62 94 47 38 60 175 147 213 230 30 1106
2022 11 60 90 49 51 56 167 148 223 225 31 1112
2023 11 59 91 54 49 59 161 152 225 231 26 1116
2024 11 61 87 55 51 67 154 151 228 229 27 1121
2025 11 65 91 54 55 73 160 148 252 227 24 1161
2026 11 63 94 51 60 77 153 155 255 221 27 1167
2027 11 64 101 46 63 80 158 155 258 223 25 1186
2028 10 63 107 39 59 98 150 146 266 230 21 1189

Delområde 
Hemmeslöv

Nyfödda och 
inflyttade 0 
åringar

Befolkning 
1-5

Befolkning 
6-12 

Befolkning 
13-15

Befolkning 
16-18

Befolkning 
19-26

Befolkning 
27-40

Befolkning 
41-50

Befolkning 
51-65

Befolkning 
66-85

Befolkning 
86-105

Befolkning 
0-105

2011 9 61 92 31 38 49 144 123 304 297 22 1170
2012 9 58 101 31 34 55 140 129 295 306 27 1185
2013 4 55 105 40 30 62 138 141 278 325 27 1205
2014 6 45 111 39 30 64 137 146 262 331 27 1198
2015 6 50 109 39 33 53 136 145 253 345 24 1193
2016 10 49 103 34 47 53 128 149 244 360 24 1201
2017 6 41 105 45 44 54 126 150 255 355 26 1207
2018 6 37 101 53 37 68 137 169 276 363 26 1273
2019 11 57 116 62 47 63 168 190 294 390 28 1426
2020 15 83 132 79 65 63 200 214 341 409 31 1634
2021 15 90 135 79 81 69 197 220 350 417 38 1690
2022 24 138 200 110 106 83 287 259 471 458 40 2176
2023 24 167 231 117 127 101 328 276 533 481 43 2429
2024 23 165 243 122 134 132 322 287 547 498 48 2520
2025 22 167 263 129 143 159 328 295 573 515 55 2650
2026 24 175 296 139 147 190 347 315 611 551 59 2855
2027 23 177 322 139 156 222 358 331 639 572 64 3003
2028 21 167 336 141 161 256 342 339 660 586 68 3078

Område Hemmeslöv

Område Östra Karup
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4 scenario år 2018-2027
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Region Skånes
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FELKÄLLOR SAMT ALTERNATIVA PROGNOSER

Felkällor

Det finns ett antal felkällor till befolkningsprognosen, det är därför av största vikt att prognosen 
läses som en riktningsvisare - inte som exakta siffror.
• Uppskattat och planerat antal lägenheter är just skattningar - inte sökta bygglov,  antalet 

 förändras kontinuerligt. Byggandet påverkas av en mängd faktorer som konjunktur, 
 subventioner, skatteregler med mera.

• Prognosen tar inte med den genomsnittliga befolkningsökningen utan utgår enbart ifrån de 
större (minst 10 lägenheter) byggprojekten. Det byggs ca 20-50 enbostadshus årligen, ett 
 antal som inte finns med i prognosen. Fastigheter taxerade som fritidshus finns heller inte 
med i befolkningsprognosen.

• Avrundning av decimaler gör att det totala antalet inte blir exakt. Att exempelvis redovisa ett 
flyttnetto på 8,4 personer är inte rimligt i en befolkningsprognos varför avrundning till heltal 
blir en felkälla. Den observanta läsaren kan se att siffrorna mellan födelseöverskott+flytt-
netto+befolkning för föregående år inte stämmer överens med det framräknade årets 
invånar antal. Detta slår årligen på 5-9 personer och beror på avrundning till decimaler.

• Asylsökande individer finns inte med i prognosen då de inte är folkbokförda i kommunen.
• Värden som fruktsamhet, livslängd, mortalitet och inflyttade per bostad förändras 

 kontinuerligt vilket påverkar prognosen, framförallt för prognosens senare år. 

Alternativa prognoser

Det finns flera prognoser för Båstads kommuns befolkningsutveckling, se figur 28. Samtliga 
för utspår en snabbare befolkningsökning än vad den historiska jämförelsen visar. Skillnaden 
 mellan prognoserna visar att det är mycket svårt att beräkna befolkningsökning. Förvaltningens 
 bedömning är att kommunen har flest parametrar att tillgå och blir därför mest träffsäker.

Figur 28
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Datum: 2019-05-23 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001179/2018 – 900 
 
 

Informationsärenden 
 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 
a). Kommuninvest informerar kl. 13.00 - 15.00 (Emil Mobäck). Även revisionen bjuds in. 
 
b). Återvinningscentral vid Bokesliden (Olof Selldén). 
 
c). Skriftlig information avseende Scala Bio i Båstad - Se bilaga.  
 
   
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/henand2/AppData/Local/Temp/Dokumentarkiv/102701/Tjänsteskrivelse%20HLS.doc%23_top


 
 

190524\d:\ciceron\server\store\henand2\109133\skriftlig information avseende scala bio i båstad.docx\s 

 

1 (2) 

2019-05-23 
 
 
 

Information angående Bio Scala Båstad  
 
Ärende  
Ny hyresgäst tillika ansvarig för biografverksamheten vid Bio Scala.  

 
Historik  
Ulf Berggren har under 14 år drivit Bio Scala och under ett antal år även varit konstnär-
lig ledare för Lilla Filmfestivalen. Biograflokalen ägs av Båstads kommun och har hyrts 
ut till Ulf Berggren i enlighet med ett hyresavtal som nu är uppsagt.  
 
Lilla Filmfestivalen 
Lilla filmfestivalen, umgängets och samtalets festival, är en i början av augusti årligen 
återkommande filmfestival i det intimare formatet på Bio Scala i Båstad. Festivalen 
grundades 1996 av den i Båstad då bosatte regissören och författaren Bo Widerberg i 
nära samarbete med Båstads kommun och dåvarande kultur och fritidsnämnden. Festi-
valen har sedan Bo Widerbergs bortgång drivits vidare av bland annat Stefan Jarl och 
senare Ulf Berggren, 2014 tog Emma Gray Munthe över som konstnärlig ledare efter Ulf 
Berggren. Emma avslutade uppdraget efter en kort tid och 2018 var Stefan Jarl konst-
närlig ledare. Festivalen visar äldre och nyare konstnärligt inriktade filmer från Sverige 
och internationellt och brukar även presentera "smygpremiärer" på helt nya biograf-
filmer. Dessutom läggs stor tonvikt vid seminarier och samtal med inbjudna gäster. Till 
grundarens minne utdelar festivalen sedan 1997 Bo Widerberg-stipendiet till filmare, 
som verkar i Bo Widerbergs anda. 
 
Nuläge 
Den som hyr Bio Scala har också ett ansvar för att upplåta och medverka till att Lilla 
Filmfestivalen blir ett fortsatt internationellt och nationellt evenemang. Hyreskontrak-
tet slår fast att hyresgästen förbinder sig att hyresfritt upplåta biografen för Lilla 
Filmfestivalen som äger rum årligen under 5-6 dagar inklusive en helg runt månadsk-
skiftet juli-augusti. 
 
I nuvarande hyresavtal står också bland annat följande som inledningstext, ”I syfte att 
tillhandahålla Båstadborna biografutbud med bredd och spets för alla uthyres lokal för 
boigrafändamål till hyresgästen. Biografens utbud ska präglas av en harmonisk balans, 
så att mångfald och utveckling av filmens kulturella uttryck ges plats och utrymme”. 
 
Båstads kommun har tagit emot sex intresseanmälningar för uppdraget att driva Bio 
Scala. Bildningschef och kulturstrateg har haft samtal med tre av de intresserade utifrån 
ett antal kriterier; erfarenhet av att driva biograf, utbildningsbakgrund, kunskap om 
och ett brett nätverk inom området både nationellt och internationellt samt lokal an-
knytning.  
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Beslut 
Bedömningen är att Hannes Gerhard, Elestorpsvägen i Båstad som tidigare har drivit 
Bio Scala i samverkan med Ulf Berggren, är den bästa kandidaten. Hannes erhåller där-
för hyresavtalet och uppdraget att driva biografverksamhet i lokalen på Kyrkogatan 21 
i Båstad tom den 20 maj 2025 med möjlighet till förlängning.  
 
 
 
Helene Steinlein 
Kulturstrateg 
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Datum: 2019-05-28 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000427/2019 – 905 
 
 

Angående årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten  
samt revisionsberättelse och granskningsrapport 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
1. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att återställning  
av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första hand ske genom internt  
effektiviseringsarbete. 
 
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från vård- och omsorgsnämnden angående årsredovisning 
2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och gransknings-
rapport. 
 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 



 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-15 1 av 1 

 

 

VN § 56  Dnr VN 000082/2019 - 905 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun är en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet 

Medelpunkten. Verksamhetens mål är att kommunerna ska få en effektiv 
hjälpmedelsförsörjning såväl professionellt som ekonomiskt. Medelpunkten 
köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
föreskrivare i medlemskommunerna. Direktionen för kommunalförbundet har 
översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 samt även 
revisionsberättelse. För år 2018 redovisar kommunförbundet Medelpunkten 
ett negativt resultat på -1,5 mkr. I revisionsberättelsen nämns det att 
direktionen sammantaget bedöms ha bedrivit sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och förbundet har att 
följa Balanskravet för att återställa det redovisade underskottet för 2018. 
Revisionen tillstyrker att direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten 
beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för år 2018 godkänns.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, daterad 2019-05-06, med 

tillhörande bilagor. 
 
Jäv Ulf Jiewertz (M) och Iréne Ebbesson (S) anmäler jäv. Kerstin Larsson (KD) går 

in som ordförande i detta ärende.  
 
Beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1.  Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att 
återställning av underskottet sker inom tre år. Återställningen ska i första 
hand ske genom internt effektiviseringsarbete. 

2.  Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet 
för år 2018. 

3.  Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna.  
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Datum: 2019‐05‐06 
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Dnr: VN	000082/2019‐905 
Till: Kommunfullmäktige	

	
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt 
revisionsberättelse och granskningsrapport 
	
Förslag till beslut	
Kommunfullmäktige	beslutar:	
1.	Uppmana	direktionen	att	säkerställa	att	balanskravet	uppfylls	2019	och	att	återställning		
av	underskottet	sker	inom	tre	år.	Återställningen	ska	i	första	hand	ske	genom	internt		
effektiviseringsarbete.	
	
2.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	Medelpunkten	beviljas	ansvarsfrihet	för	år	2018.	
	
3.	Årsredovisning	och	verksamhetsberättelse	för	2018	läggs	till	handlingarna.	
	
	
Bakgrund	
Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	Medelpunkten.	Verksam‐
hetens	mål	är	att	kommunerna	ska	få	en	effektiv	hjälpmedelsförsörjning	såväl	professionellt		
som	ekonomiskt.	Medelpunkten	köper	in,	lagerför,	hyr	ut	och	säljer	hjälpmedel	efter	ordination	
från	föreskrivare	i	medlemskommunerna.	
	
Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	verksamhetsberättelse	för		
år	2018	samt	även	revisionsberättelse.		
	
För	år	2018	redovisar	kommunförbundet	Medelpunkten	ett	negativt	resultat	på	‐1,5	mnkr.	
	
I	revisionsberättelsen	nämns	det	att	direktionen	sammantaget	bedöms	ha	bedrivit	sin	verksamhet	
på	ett	ändamålsenligt	och	från	ekonomisk	synpunkt	tillfredställande	sätt.	Räkenskaperna	bedöms	
i	allt	väsentligt	vara	rättvisande	och	förbundet	har	att	följa	Balanskravet	för	att	återställa	det	
redovisade	underskottet	för	2018.	
Revisionen	tillstyrker	att	direktionen	för	Kommunförbundet	Medelpunkten	beviljas	ansvarsfrihet	
och	att	årsredovisningen	för	år	2018	godkänns.	

	
	
Elisabet	Edner	
Ekonomichef	
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunalförbundet	Medelpunkten	
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Årsredovisning	2018	för	kommunalförbundet	Medelpunkten	
Revisionsberättelse	Medelpunkten	
Revisionsrapport	Medelpunkten	
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Förvaltningsberättelse för Medelpunkten 

Om Medelpunkten och vårt uppdrag 

Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte 
att ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. 
Under 2017 ställde Höganäs kommun frågan om att från årsskiftet 2017/ 2018 bli medlemmar i 
förbundet. Detta innebar att Medelpunkten från 1 j anuari 2018 gett service åt de 11 kommunerna i 
Nordvästra Skåne som också är samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. 

Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt och målen för verksamheten kan sammanfattas i de fyra områdena 
Samordning, Inköp, Service och Utveckling. 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda 
hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga hj älpmedel är 
knutet ti ll hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. I Skåne styrs 
ansvarsförhållandet mellan kommunerna och Region Skåne i särskilt avtal. Med hjälpmedel avses i 
detta sammanhang medicintekniska hjä lpmedel som fordrar särskild kompetens för bedömning och 
utprovning, anpassning eller t räning och som inte är normala konsumtionsva ror. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, 
rekondit ionerade och reparerade. Hyrsystemet ut går från funktionsbegreppet vilket ger möjlighet ti ll 
återanvändning av använda hjälpmedel så länge som det bedöms vara säkert och med full funktion. 

Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från förskrivare i 
medlemskommunerna. Hjälpmedelskonsulenterna är behjälpliga vid utprovning samt vid övrig 
konsultation i hjälpmedelsfrågor. Hjälpmedelsteknlkerna utför förebyggande underhåll, reparationer 
samt rekondltioneringar och anpassningar av hjälpmedel. ;V\ 
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Vår organisation 

1.0 åa 

--.~:1 

Organisationen för 2018 förändrades jämfört med tidigare såtillvida att konsulenter och de tekniker 
som arbetar med teknisk service tillsammans bildade enheten, Teknik och service med en gemensam 
chef. Uppdraget för Teknik och service är att vässa servicen mot våra kommuner, att ansvara för att 
rätt hjälpmedel erbjuds och att hjälpmedlen som vi erbjuder är funktionella och säkra. Enheten för 

lager och logistik fick i samband med detta ett tydligare sammanhållet ansvar för hela rekondkedjan, 
från retur, rekondplanering, inköp och till lagerutlämning. Senare under året gjordes ytterligare en 
förändring där ansvaret för rekondtekniker också övergick till teknik och service för att bättre kunna 
använda den samlade tekniska kompetensen samtidigt som lager fick ett tydligare ansvar för en god 
lagerhållning och leveranserna. 
Under våren tillkom också sänghanteringen efter att det tidigare utförts i extern regi. Det var f lera 
fördelar med detta, både kompetensmässigt men också för att mer flexibelt kunna tillgodose 
behoven som finns av snabba sängleveranser ofta i samband med hemgång från sjukhusen. 

Medarbetare 

2018 har varit ett händelserikt år vilket i hög grad påverkat personalen och arbetsmilj ön och vi kan 
konstatera att flytten till Makadamgatan var mer påfrestande än vi kunde förutse. Vårt mål var att 
hålla uppe servicen mot kommunerna I stort sett som normalt under flyttperioden vilket fick till följd 
att vi internt fick en högre arbetsbelastning under en längre period. Samtidigt som flytten 
genomfördes utökade vi verksamheten med Höganäs kommun vilket också innebar en ökad 
arbetsmängd och förändring. I maj tog vi över ansvaret för sänghanteringen och utökade då med 3 
åa vilket ganska snart ökades upp till 4,5 åa för att klara av de ökade behoven som märkts av i 
samband med de allt snabbare hemgångarna från sjukhusen. De ökade antalet förskrivningar i 
kombination med verksamhetens förändringar gjorde att arbetsbelastningen ökade markant och för 
att kunna hantera det ökade flödet utökades personalstyrkan. ;.,r 
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Resultatet av ett händelserikt år syns tydligt i årets medarbetarundersökning där frågan om 
arbetsbelastning under året markant skiljer sig med en lägre skattning vilket gör att det totala 
indexet är något lägre än tidigare år. Skattning av trivsel, befogenheter, kompetens, förväntningar 
och återkoppling ligger dock högt vilket är glädjande. 

Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå men vi kommer under 2019 arbeta vidare med 
korttidsfrånvaron och ha tätare uppföljningar och samtal med de medarbetare som har frekvent 
korttidsfrånvaro. 
Långtidsfrånvaron som vi haft under 2018 är ej arbetsrelaterad. 

Generellt: 

Den 31december2018 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 39 medarbetare. Av dessa var 32 
personer tillsvidareanställda och 7 var anställd på vikariat/tillfälliga anställningar. 

Medeltal anställda 
med fördelning på Antal Kvinnor Antal mlln 
kvinnor och män 

2018 2017 2018 

Direktion och 
15 15 8 förbundschef 

Verksamheten exkl 
11 9 24 

förbundschef 

Totalt Medelpunkten 

2017 

6 

18 

Sjukfrånvaro kort 
<14dagar 

2018 2017 

2,6% 2,7% 

Sjukfrinvaro ling 

2018 2017 

2,8% 3,5% 

Ledningsgrupp samt direktion och förbundschef anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under perioden har ställts i relation till en 
inom verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, 
sjukfrånvaro (betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var SO år. Medelåldern för kvinnor var SO år och för 
män SO år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 6S års ålder: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

0 1 0 1 3 0 3 l l l 

Personalkostnader 

Den totala personalkostnaden för 2018 uppgick till 19 340 mkr vilket är 2S,S % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2018. 

Medellön 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl förbundschef är för 2018 (december) 31 901 kr. Kvinnors 
medellön är 34 269 kr och för män 30 717 kr 'l\t' 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för 2018 var totalt 5,4 % för hela verksamheten. För män var det 5,0 % och för kvinnor 
6,7 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 2,6 % och icke arbetsrelaterad långtidssjukskrivning är 2,8 %. 
Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

Personalomsättning 

Ålder 

-29 

30-49 

50 -

Procent 

4,2% 

2,13% 

9,56% 

Under 2018 har vi haft en viss omsättning av tjänster och har haft förändringar på tjänsterna teknisk 
chef och IT-tekniker. I tekniker och lagergruppen har rekryteringar skett både för att möta det ökade 
behovet men också för att ersätta längre frånvaro. 
Vi ser en skillnad gentemot tidigare att det är färre ansökningar till lediga tjänster och svårare att 
finna lämpliga kandidater, kontakter och nätverkande blir allt viktigare och ett par rekryteringar har 
skett genom personliga kontakter och spridning via sociala medier .. 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid åtta tillfällen, däremellan har presidiet 
beredningsmöten varje månad med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. I förlängningen av det nya Hälso och sjukvårdsavtalet som tecknats mellan region Skåne 
och kommunerna har också ett ökat behov och efterfrågan av snabbare och ökat antal leveranser av 
hjälpmedel för att underlätta tidig hemgång från sjukhusen. 
Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden ställer krav på mer utrymme och lagerplatser och de förändrade leveransbehoven 
ställer krav både på förändrade interna arbetssätt och krav på smidiga logistik och 

transportlösningar. f(l 

6 

Årsredovisning 2018 



Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Kommunförbundet Skåne göra 
upphandlingar av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär arbete med att inventera 
marknaden inför upphandling för att kunna ställa tydliga och riml iga krav i förfrågningsunderlaget, 
arbete med att gå igenom inkomna anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar 
påbörjas sen arbetet med utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2018 har upphandling gjorts av: 

• Sängar 

• Madrasser 

• Sittdynor 

• Rullstolar 

• Sittskal 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

I slutet av året meddelade förbundschef sin uppsägning för att gå vidare till annan tjänst.Då vi stod 
inför ett årsskifte och en ny direktion skulle tillträda först i januari hanterade presidiet frågan. Efter 
samtal och diskussioner fattades beslut om en intern lösning där servicechef formellt fick ansvaret 
som förbundschef. Presidiet bedömde att detta var en lämplig lösning för att både ge kontinuitet och 
stabilitet i verksamheten samtidigt som det ger möjlighet för den tillträdande direktionen att efter 
sitt tillträde ta ställning för en långsiktig lösning.M. 

7 

Årsredovisning 2018 



Uppföljning av mål 

Service 

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

En viktig del i att vi kan erbjuda god service och skapa rätt förutsättningar är att ge utbildningar och 
information till förskrivare både om beställning av hjälpmedel men också om arbetet och rutinerna i 
övrigt. För detta har vi varje månad erbjudit utbildningar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter 
som är nya i våra medlemskommuner. Under vår och höst har vi erbjudit sjuksköterskor en 
genomgång av madrass-sortimentet och samtidigt gått igenom hur de beställer och returnerar 
hjälpmedel i webSesam. Nytt för 2018 är att alla enheter fått erbjudande om att utbilda beställare. 
Under hösten genomförde vi 11 utbildningar. Beställare kan lägga arbetsorder och beställa artiklar till 
sin enhet via webSesam. I en del kommuner sköter arbetsterapeuter denna uppgift på boendena, 
medan det i andra är enhetschef eller undersköterska. I och med detta har möjligheten tagits bort att 
lägga arbetsorder via formulär på vår hemsida och är ett steg på vägen mot vårt mål att få bort alla 
formulär på hemsidan för att i stället arbeta di rekt i systemet. 

När det gäller anpassningar har det skett en del förändringar pga GDPR. I övrigt har det legat vä ldigt 
lågt med systemförändringar under 2018. Den stora nyheten vi förväntade oss, ett nytt webSesam, 
har systemleverantören skjutit upp till 2020. I Sesam2 har arbetet fortgått med att skapa 
förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Medelpunkten har under året jobbat mycket med att 
se över processer vilket skapat många ideer om förändrat arbetssätt samt anpassningar i Sesam2 
under 2019. 

Då vi tidigare haft en mer omfattande enkät enligt Nöjd-kund-indexmodellen som upplevdes för 
omfattande och svår att svara på gjordes i år en enklare form med 10 frågor graderade 1-5 (där 5 är 
det bästa betyget). Enkäten som varit tillgänglig för förskrivare under ca 4 veckor gav ett underlag om 
50 svar. Detta är också en låg svarsfrekvens men ger ändå en fingervisning om den upplevda 
kvaliteten och vad som behöver utvecklas vidare. De områden som sticker ut är nöjdheten med att 
klara t idsmålen på leveranserna vilket varit ett problem under stora delar av 2018 men som nu börjar 
komma ikapp och återigen vara uppe på en leveranssäkerhet över 90%. Ett annat område som inte 
får så gott betyg är hur vi hanterar avvikelser och klagomål. Vi har under året ändrat rutinerna för att 
separera synpunkter och klagomål från avvikelser på hjälpmedel för att på detta sätt få bättre 
överblick. Detta har Istället gett andra konsekvenser och vi behöver arbeta vidare med att hitta ett 
bättre sätt internt. En åtgärd kommer att vara den kundtjänst som i början av 2019 tillsätts och som 
kommer att ha som en uppgift att hantera dessa ärenden 

Den enskildes delaktighet har allt mer hamnat i fokus och rätten att vara delaktig, få ett gott 
bemötande och tillräcklig information i samband med förskrivning av hjälpmedel är nu också 
inskrivet i den nya Hälso- och sjukvårdslagen. 
För att på ett enkelt sätt ge möjlighet för brukare att ge lämna sina synpunkter lämnas en enkel 
enkät ut i samband med varje utprovning där brukare svara på hur de upplevt bemötandet, om de i 
samband med besöket fått tillräcklig information och om de upplever att vi lyssnat på deras 
synpunkter och önskemål. 
Denna visar genomgående på en väldigt hög grad av nöjdhet vi lket också förstärks av de 
kommentarer som i vissa fall skrivs.V' 
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Vi når målen genom att Mätet>il Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
Kund nöjd het 3,5 4 

för att ge god service 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott • Andel som är nöjd eller mycket nöjd 
bemötande och ger god Information I 100 90% 
samband med utprovningar och service 

efter utprovning eller seivice 

Utveckling 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna 

Under året har vi arrangerat både utbildningar och visningar av hjälpmedel. Vi startade upp året i de 
nya lokalerna med en serie workshops i kognitiva hjälpmedel där olika leverantörer delade med sig 
av sin kunskap. 
Efter att en av våra konsulenter gått en särskild utbildning i förflyttningsteknik påbörjades planerna 
på att ta fram ett bra upplägg för att sprida denna kunskap vidare till kommunerna. Under våren 
genomfördes en utbildning på plats i Båstad vilket var uppskattat och förenklade deltagandet. 
I samband med nya upphandlingar och förändringar i sortimentet arrangeras också produktvisningar 
tillsammans med leverantörer och under året har vi arrangerat visningar av arbetsstolar, ramper, 
tyngdhjälpmedel, gånghjälpmedel och rullstolar. 
Under året har totalt 23 utbildningar och produktvisningar arrangerats av våra konsulenter vilket är 
betydligt fler än tidigare år och direkt kopplat till de möjligheter som vi nu har i de nya lokalerna. 

Under året har också medarbetare från Medelpunkten deltagit på konferenser och användarmöten 
vilket är ett väldigt bra sätt att ta del av omvärldsbevakning och förstärka kompetensen i 
verksamheten. Den omvärldsbevakning och den kompetensen sprids sen till representanter för 
kommunerna i de olika mötesforum som vi har. 

Vår ambition är att arrangera en del utbildningar med mer tekniskt innehåll för att förskrivare och 
annan personal i kommunerna ska ha kompetens för att kunna avhjälpa en del enklare fel och 
justeringar på egen hand. 
Utformningen av utbildningarna behöver göras utifrån både de vanligaste felen och de behov som 
kommunerna upplever sig ha. I samband med kommunbesöken under året har frågan tagits upp och 
diskuterats och teknikergruppen ska nu utforma förslag på kommande utbildningar. 

VI når målen genom att Mätetal 

• Antal arrangerade utbildningar och 
Vi sprider kunskap och Information genom produktvisningar av konsulenter 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte - Antal arrangerade utbildningar av 

tekniker 

Utfall Målvärde 

23 12 

Jj 
I 
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Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en bra arbetsplats med högt medarbetarengagemang 

Se även textavsnittet under rubriken HR. 

Vi når målen genom att Mätetal 

Vi har en god arbetsmiljö där • Medarbetarindex 
medarbetare trivs 

• Kort sjukfrånvaro 

• lång sjukfrånvaro 

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön Antal arbetsskador 

för att förebygga ohälsa och olycksfall Uttagen semester i förhållande till 
semesterrätt 

• Andel övertidstimmar i förhållande 
till arbetad tid 

Effektivitet 

Medelpunkten har effektiva arbetssätt 

Utfall Milvärde 

76 80 

2,6% lägre än 3 % 

2,8% lägre än 3 % 

1 0 

85% 90% 

1% 0% 

Vad gäller vårt mål om att ta om hand och avhjälpa reparationer och monteringar inom tio 
arbetsdagar ligger vi en bra bit från målet på 90% när vi tar ut statistiken vilket inte fullt ut stämmer 
med den uppfattning som teknikerna har av hur arbetet utförs. Arbetsordrar utförs efterhand som de 
kommer in och det är sällan som arbeten blir liggande utan att åtminstone påbörjas. En ordentlig 
genomgång kommer att ske av hur processen ser ut och hur dokumentationen av det utförda arbetet 
görs för att sedan kunna identifiera eventuella felkällor. Dels kan det bero på flödet i arbetet, väntan 
på reservdelar eller hur vi registrerar och avslutar när ett arbetet är gjort. 

Då vårt huvuduppdrag är att recirkulera hjälpmedel är det ett bra mått att följa hur stor andel av det 
vi levererar ut som är recirkulerat. Efter flytten hade vi svårt att hinna med att rekonditionera I den 
takt som krävdes varför siffran sjönk och vi hade svårt att leverera ut hjälpmedel. Det ansträngda 
läget under året har gjort att f lödet i rekondkedjan verkligen varit i fokus och under året har 
rutinerna och samordningen för rekondplaneringen blivit allt tydligare och samordnas nu på ett 
bättre sätt. 
Detta har också påverkat vår leveranssäkerhet som under året sjönk i perioder för att efterhand som 
rutinerna ändrades på nytt närma sig vårt målvärde på 99% leveranser inom tio dagar vilket är ett 
högt satt mål men som vi historiskt sett klarat av att nå. 
Tilläggas bör att vi har anledning att se över tiderna och rutiner för leveranser, allt fler kommuner 
önskar kortare leveranstider då tio arbetsdagar i detta sammanhang är en lång tid. 
Vårt mål har sedan tidigare varit att erbjuda tid för utprovning inom 15 arbetsdagar. Rutinen för 
bokningar under 2018 ändrades för att förenkla arbetet men gav konsekvensen att vi nu saknar 
möjligheten att på ett korrekt sätt mäta och ta ut statistik. Uppfattningen är dock att det är allt oftare 
som tider erbjuds utöver 15 arbetsdagar, vilket beror både på att konsulenterna är mer uppbokade 
på andra uppgifter (t.ex utbildningar och upphandlingsarbete) men också för att det av praktiska skäl 
önskas längre planering från förskrivarnas sida.,yt 
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Vad som är ett rimligt mål behöver diskuteras vidare tillsammans med representanter från 
kommunerna. 

VI når målen genom att Mätetal Utfall 

Vi åtgärdar reparationer och monteringar • Andel reparationer och monteringar 
69% 

Inom 10 arbetsdagar som avhjälps inom 10 arbetsdagar 

Andel utleveranser som är 
72% 

recirkulerade hjälpmedel 
Vi optimerar redrkulation av varor och 
har en hög lageromsättning • Antal returer In exkl. skrotningar 16 701 

Vi erbjuder tid för utprovning inom 15 - Andel utprovningar som erbjuds 

arbetsdagar inom 15 arbetsdagar 

Vi levererar beställda hjälpmedel Inom 10 
Andel beställningar ur 

arbetsdagar 
hyressortimentet som levereras till 88% 
kund inom 10 arbetsdagar 

Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Målvärde 

90% 

80% 

14 517 
(2017 års 

värde) 

90% 

99% 

Vid inventeringen som gjordes i slutet av augusti fanns en avvikelse på 1,9% vilket är en bit från 
målet. En anledning till detta är den belastning som var då vi under våren och sommaren inte hann 
med att organisera om utifrån de ökade behoven. Under hösten gjordes sen en anpassning och 
översyn av lagerhållningen för att både skapa bättre ordning, effektivisera arbetet och minska risken 
för handhavandefel. Detta resulterade i att inventeringen vid årsskiftet hade en så låg avvikelse som 
0,5%. 

Målet är att så mycket av våra hjälpmedel som möjligt ska vara i bruk och uthyrda, för året 2018 når 
vi inte riktigt upp till målet på 95% uthyrningsgrad men utifrån de åtgärder som nu är vidtagna för att 
planera arbetet är det rimligt att målet kan nås för 2019. 

MP-index är ett mått på Medelpunktens prisutveckling sedan 2014. Som utgångspunkt har vi en 
"korg" bestående av 100 hjälpmedel, fördelade på 22 av de vanligaste hjälpmedelsartiklarna som 
Medelpunkten hyr ut. Gruppen kognitionshjälpmedel ingår inte. 

VI når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

VI har en avvikelse vid inventering under 
Andel awikelser vid inventering 1,2 % lägre än 1 % 

1% 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
Andel uthyrda hjälpmedel 94 95% 

ska vara uthyrda 

Vi bedriver verksamheten på ett • MP-index 109 102 
ekonomiskt hållbart sätt , ll\_ 

11 

Årsredovisning 2018 



Miljö· 

Inköpta och upphandlade produkter är av god kvalitet 

Vi är ännu inte uppe i det mål vi satt om att 90 % respektive 95% av rollatorer och rullstolar ska 
uppnå sin förväntade livslängd. Vad gäller rollatorer påverkas uppgifterna fortfarande av det förtida 
utbytet som gjordes av rollator Futura. 
Under hösten har en genomgång påbörjats av varje typ av hjälpmedel där vi tillsammans med 
leverantör går igenom rekonditioneringsanvisningar och i samband med detta slår fast en nivå för 
hur vi på bästa sätt tar hand om hjälpmedlen för att de ska hålla hela den förväntade livslängden. 
livslängden påverkas mycket av kvaliten på våra produkter samt hur stor produktutvecklingen varit. 
Samtidigt kan priset på reservdelar stiga betydligt på äldre modeller som inte längre har något avtal 
vilket gör det olönsamt att rekonditionera äldre hjälpmedel. Frågan om att teckna avtal även på 
reservdelar är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med i samband med upphandlingsarbetet 
tillsammans med Kommunförbundet Skåne. 

Vi når milen genom att Mätetal Utfall MAlvärde 

Andel rollatorer som uppnår 83% 90% 
Hjälpmedel uppnår i hög grad sin förväntad livslängd 

förväntade livslängd Andel rullstolar som uppnår 
förväntad livslängd 

93% 95% 

Vi recirkulerar hjälpmedel och ser till att de nyttjas så effektivt som möjligt 

Ett mått på hur väl vi nyttjar de hjälpmedel som finns tillgängliga är att mäta hur stor andel av dess 
livslängd de är ute hos brukare. Vi har satt ett målvärde på 90% vilket är det målvärde som 
Socialstyrelsen tog fram då de påbörjade arbetet med att se över olika nyckeltal för 
hjä lpmedelsom rådet. 
För vår del når vi inte målet vad gäller rollatorer medan vi för rullstolar ligger något över. 
En trolig anledning till att vi inte når målet på rollatorer är de säkerhetsåtgärder som vi la på rollator 

Futura för ett par år sedan som påverkar statistiken. 
Den arbetsbelastning som vi haft under året och problemen med att arbeta ikapp har också haft en 
påverkan då rollatorer har blivit stående på lager längre tid än vad som varit önskvärt. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Mi\lvärde 

Andel tid som rollator varit i bruk 
87% 90% 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer hos mottagare vid skrotning 

än 90% av sin livslängd • Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

92% 90% 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Intäkter 

Varav försäljning 

Varav hyror 

Verksamhetskostnader 

Avskrivningar 

Finansiellt netto 

Redovisat resultat 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 

Balansomslutning 

Eget kapital 

Soliditet% 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

2018 

74 609 

22830 

43223 

-62 507 

-13 127 

·433 

·1458 

2018 

65 509 

13 675 

21 

2017 

66759 

21056 

38656 

-54902 

·11286 

·211 

360 

2017 

54 628 

13934 

25 

2016 

66 747 

21169 

38928 

-52 787 

· 10 811 

-205 

2944 

2016 

51477 

16 520 

32 

2015 

65079 

18947 

39491 

·49006 

·10 632 

-163 

5278 

2015 

51610 

18853 

37 

2014 

59269 

15617 

37139 

.44472 

·9655 

·169 

4973 

2014 

53 386 

18 548 

35 

Årets totala intäkter blev 74 609 tkr vilket var betydligt mer än budgeterat. Ökningen kan främst 
härledas till ökade hyresintäkter där vår tillkommande kommun Höganäs, medförde en större 
omsättningsökning än förväntat. Även förändringen i betalningsansvarslagen innebar att 
kommunerna beställde ovanligt mycket hjälpmedel inledningsvis till brukarna. Flera av våra 
medlemskommuner har idag hemtagningsteam för att rationellt hantera denna uppgift. Även 
sänghanteringsavdelningen bidrog med den ökade omsättningen dels genom att volymerna ökade 
mer än förväntat samt dels att andelen akuta beställningar ökade i förhållande av den totala 
mängden. Även den tekniska utvecklingen av vissa produktgrupper har bidragit genom att de blivit 
attraktivare och användningsområdena har breddats och därmed gett ökade uthyrningsvolymer. 

Kostnader och resultat 

Årets kostnader blev högre än budgeterat. Det beror främst på följande orsaker. 

De ökade volymerna gav en ökad inköpsvolym vilket genererade högre avskrivningskostnader. 
Differensen mellan ut- och återlämnade tillbehör ökade markant under 2018 och kan närmast 
förklaras med att det har monterats mer tillbehör på rullstolarna än ett normalt år. Energi och 
uppvärmningskostnaderna var högre än budgeterat, detta justeras i budgeten för nästkommande år. 
Även en del nödvändiga förbättringsarbeten i den nya lokalen under 2018 gav en negativ inverkan på 

kostnaderna. f/\-
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Personalkostnaderna var under 2018 högre än budgeterat och detta berodde främst på den högre 
omsättningen av hyreshjälpmedel samt den ökade volymen på sänghanteringen samt att under 
uppstartsskedet av densamma genererades inga intäkter utan enbart kostnader. Dessutom fan ns en 
period med överlappning på två positioner, IT samt servicechef. 

Resultatet för 2018 var - 1.4 MSEK vi lket är 1558 % lägre än budgeten 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 65 509 tkr, fördelade på 45 435 tkr i 
anläggningstillgångar och 20 074 t kr i omsättningstillgångar. De totala tillgångarna har därmed ökat 
med 10 882 tkr från värdet vid årets början (54 627 tkr). 

Den största tillgångsökningen avser hjälpmedel för uthyrningsändamål, som under året har ökat med 
4 591 tkr till 41 227 tkr. Även anläggningstillgångarna för eget bruk har ökat; med 2 230 tkr till 

4 209 tkr. 

Omsättningstillgångarna har även de ökat under året; med 4 064 tkr till 20 074 tkr. Främsta 
förklaringen till ökningen är kassa och bank som ökat med 2 726 tkr till 4 831 tkr 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 51 834 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 21 834 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 13 934 tkr. Under räkenskapsåret har det sedan 
justerat med inträdesavgift från Höganäs kommun med 1 200 tkr och årets bokförda underskott på 

1458 tkr. 

Soliditet 

Vid 2018 års slut är soliditeten 20,9 %, beräknat som %-andelen eget kapital (13 675 tkr) i relation till 
de totala ti llgångarna (65 509 tkr). fV\. 
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Balanskravs utredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigander noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: 
5 278 tkr (2015), 2 945 tkr (2016), 359 tkr (2017). Resultatet för 2018 är -1458 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2019-2021) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. f\. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning årsredovisning 

Not Utfall 2018 Utfall 2017 Budget 2018 Utfall 1%av 
budget 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhets intäkter 1 74 338 66136 70344 106 

Övriga intäkter 2 271 622 591 46 

Summa verksamhetsintäkter 74609 66758 70935 

Verksamhetens kostnader 

Materialkostnader 3 -31179 -30 319 -29 414 106 

Övriga externa kostnader -11428 -7 840 -11497 99 

Personalkostnader -19 340 -16198 -17 303 112 

Avskrivningar 4 -13127 -11286 -12156 108 

Utrangeringar -560 -545 

Summa verksamhetskostnader -75 634 -66188 -70 370 107 

Resultat före finansnetto -1025 570 565 -282 

Finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader -433 -211 -465 93 

Finansnetto -433 -211 -465 

Årets resultat -1458 359 100 
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Balansräkning 

Balansräkning årsredovisning 

Anläggningstillgångar 

Egna materiella anläggningstillgångar 

Hjälpmedel 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättnlngstillgångar 

Varulager 

Fordringar 

Kassa och Bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Skulder och eget kapital 

Eget kapital 

Årets resultat 

Eget kapital vid årets slut 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar 

Ansvarsförbindelser 

Not 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2018-12-31 2017-12-31 

4208 1978 

41227 36636 

45435 38614 

4238 4148 

11005 9 731 

4830 2134 

20073 16013 

65508 54627 

15134 13934 

-1458 

13676 13934 

30000 16000 

21833 24693 

51833 40693 

65509 54627 

2018-12-31 2017-12-31 

Inga inga 

inga inga/V 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys årsredovisning 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar(+) 

Reavinst(-) I Reaförlust (+) 

Erhållen ränta(+) 

Erlagd ränta (-) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av röre lsekapltal 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Minskning(+) I Ökning(-) av lager 

Minskning(+) I Ökning(-) av kortfristiga fordringar 

Ökning(+)/ Minskning (-) av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansierings verksamheten 

Ökning(+)/ Minskning(-) av långfristiga skulder 

Medlemsavgift 

Återbetalt överskott 

Kassaflöde från finansierlngsverksamheten 

Årets kassaflöde (beräknat) 

likvida medel vid årets slut 

likvida medel vid årets början 

2018 

-1025 

13687 

12 662 

-179 

12483 

-90 

-1274 

905 

12024 

-20 659 

-20 659 

9981 

1200 

11181 

2546 

4 680 

2134 

2017 

570 

11286 

0 

11856 

-211 

11645 

+l 071 

+851 

+5 736 

19 303 

-20 359 

5 692 

-14 667 

-2 945 

-2945 

1691 

2134 

44< 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinclper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är i huvudsak desamma som för år 2017. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader .. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden ~ 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

20180101- 20170101-
20181231 20171231 

Not 1 Verksamhetsintäkter 

Försäljning av hjälpmedel 22 830 20781 

Ersatta kostnader 204 275 

Hyresintäkter 43 222 38 655 

Intäkter från service och tillsyn 3079 3483 

Intäkter från frakter 1503 1151 

Intäkter från transporter 3500 1 791 

Summa Verksamhetslntäkter 74338 66136 

Not 2 Övriga intäkter 

Leverantörsviten 122 

Bidrag och avgifter 276 376 

Övrigt -5 124 

Summa övriga intäkter 271 622 

Not 3 Materialkostnader 

Kostnad för sålda varor -20 816 -18 739 

Övriga materialkostnader -10 363 -11580 

Summa materialkostnader -31179 -30319 1}1' 
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Not 4 Avskrivning 

Avskrivningar av maskiner och Inventarier 

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar 

Avseende inventarier och verktyg 

Avseende datorer 

Avseende fordon 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet 

Summa avskrivningar maskiner och Inventarier 

Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer 

Manuella rullstolar 

Sängar och sänglyftar 

Arbetsstolar 

Hygienhjälpmedel 

Kognitionshjälpmedel 

Lyftar 

Madrasser och sittdynor 

Övrigt 

Summa avskrivning av hjälpmedel 

Summa avskrivningar 

-157 -277 

-295 -88 

-7 -43 

·328 -189 

-72 -43 

·859 -640 

-2460 -1985 

-3 987 -3188 

-833 -848 

-769 -658 

-822 -688 

-213 -185 

-373 -278 

-1329 -1656 

·1482 ·l 160 

-12 268 -10646 

-13127 -11286 if 
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Noter till balansräkning 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar 

Ackumulerade anskaffnlngsvörden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 6 M ateriella anläggningstillgångar hjälpmedel 

Ackumulerade anskaffningsvörden 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Utgående anskaffnlngsvärden 

2018-12-31 2017-12-31 

6387 5 716 

3168 671 

0 

-1375 0 

8 180 6387 

-4 409 -3 769 

1297 

0 

0 

-859 -640 

-3 971 ·4409 

4 209 1978 

98124 94 248 

28690 19688 

-7 462 -5 831 

-10 697 -9 981 

108655 98 12~ 
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Ackumulerade avskrivningar enligt pion 

Vid årets början 

Nyanskaffningar 

Avyttringar 

Utrangeringar 

Periodens avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Nedskrivning 

Redovisat värde vid periodens slut 

Not 7 Varulager 

Huvudhjälpmedel 

Tillbehör 

Reservdelar 

Summa varulager 

Not 8 Fordringar 

Kundfordringar 

Fordringar på medlemskommuner, förskott 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader 

övriga fordringar 

Summa fordringar 

Not 9 Kassa, bank och checkkredlt 

Kassa 

Bankmedel 

Beviljat kreditbelopp 

Outnyttjat kreditbelopp 

Summa Kassa och bank 

-61482 -60632 

-4 248 5 

511 -230 

10065 10021 

-12 268 -10 646 

-67422 -61482 

41233 36642 

4238 4148 

4238 4148 

9 568 8966 

127 17 

1156 731 

154 18 

11005 9732 

0 0 

4 830 2134 

4830 213~ 
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Not 10 Eget kapital 

Vid årets början 

Inbetald medlemsavgift 

Återbetalt till medlemskommunerna 

Periodens resultat 

Periodens utgående kapital 

Not 11 Långfristiga skulder 

Banklån 

Summa Långfristiga skulder 

Not 12 Kortfristiga skulder och lnterimskulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Momsskuld 

Personalens källskatt 

Kortfristigt banklån 

Interimsskulder 

Upplupna löner och semesterlöner 

Sociala avgifter 

Beräknad pensionskostnad inkl löneskatt 

Upplupna hJälpmedelskostnader 

Upplupna räntekostnader 

övriga poster 

Summa Kortfristiga skulder och Interimsskulder 

13 934 16520 

1200 

·2945 

·1458 359 

13676 13934 

30000 16000 

30000 16000 

7 496 7011 

57 -95 

292 241 

9981 14000 

1163 1029 

731 617 

945 967 

731 825 

254 0 

183 98 

21833 24 693 ,.y--
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Revisorerna 

Revisionsberättelse år 2018 

Till 

Direktionen samt 

Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Klippan, 
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 
Ängelholm och Örkelljunga 

Vi har granskat Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet under år 
2018. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

• Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i 
allt väsentligt vara rättvisande. Förbundet uppvisar ett negativt resultat för verksam
hetsåret och har att följa Balanskravet för att återställa detta underskott. 

• Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med direktionens mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Ett av tre finansiella mål för år 
2018 är inte uppfyllt. 

• Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall 
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och 
sammanträffanden med representanter för förbundets ledningK 



Följande rapporter har avlämnats under året, för vilka vi har haft biträde vid upprättandet av 
PwC; 

• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Helsingborg den 28 mars 20 

revisor 

Birgitta Alm 
utsedd förtroendevald 
reviso1K" 
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' 

Anders Thulin, 
auktoriserad revisor 
certifierad kommunal 
revisor 

Carido Widergren, 
revisionskonsult 

Adnan Kovacevic, 
Revisio11sko11sult 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
Kommunalförbundets årsredovisning för 2018. 

Syftet med granslmingen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda 
revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunalförbundet 
lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvalt
nings berättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Årets resultat är delvis förenligt med god ekonomisk hushållning. MP-index är inte 
uppfyllt. 

Direktionen lämnar en bedömning avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning. Av de 22 verksamhetsmålen är 8 uppfyllda, 10 delvis 
uppfyllda eller bedömda att inom kort kunna bli uppfyllda samt 4 ej uppfyllda. Vi be
dömer därvid att målet för god ekonomisk hushållning gällande verksamhetsmålen är 
delvis uppfyllt. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i a1lt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal för
bättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.1. 
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Granskning av årsredovisning 

2o Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, kom
munalförbund och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo
visning och i tillämpliga delar av Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2 .1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

o Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i a11t väsentUgt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kmrna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte alt andra än här framförda brister kan förekomma. 
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om elen interna kontrollen inom 
kommunalförbundet är tillräcklig. 
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Granskning av årsredovisning 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunal
förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och 
landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards onAuditing). Som 
framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt 
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. 
Granskningen har skett genom intervjuer, dokmnentgranskning, granskning av räkens
kapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av admistrativ chef och förbundschef. 

2.2. Revisionskriterie1· 
Granslmingen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

o Kommunallagen (KL) 

o Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

mars 2019 

Kommunalförbundet Medelpunkten 
PwC 



Granskning av årsredovisning 

3o Granskningsresultat 

3.1. Verl('.san1hetens u.tfall,finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 
Utveclding av kommunalförb1mdets verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. 

Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika delar av verksamheten. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron speci
ficeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt läm
nar den personalekonomiska redovisningen ett fle1tal uppgifter om personalen i form av 
diagram och verbal information. 

Förvaltningsberätte]sen innehåller även information om andra förhållanden som har 
betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas. 

FörvaJtningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. 

3 .1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi 
bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

3 .2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en viss avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål. 
Målen anges nedan: 

1) Att uppfylla lcraven på god elcunomislc hushållning 

Kommunalförbundet har satt upp 3 "framgångsfaktorer" för att mäta om målet är 
uppnått. Dessa är följande (bild från årsredovisningen); 
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Granslming av årsredovisning 

VI har en awlkelse vid Inventering under 
1% 

Minst 95% avvAra tillgängliga hj älpmedel 
ska vara uthyrda 

VI bedriver verksamheten pA en 
ekonom15kt hållbart sätt 

An dl!I awikelser vid inventering 

Andel uthyrda hjälpmedel 

• MP·lndex 

1,2% lägreän1 % 

94 95% 

109 102 

Kommunalförbundet uppfyller inget av målen. Dock nära att uppfyJla målen avseende 
avvikelse vid inventering och andel uthyrda hjälpmedel. MP-index är ett mått på 
Medelpunktens prisutvecl<ling sedan 2014, detta mål uppnår man inte. 

3.2.2. Målför verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning avseende kommunalförbundets verksamhetsmål. 
Direktionen har fastställt 11 övergripande mål för verksamheten utifrån områdena: 
service, utveckling, arbetsmiljö och miljö. Under dessa finns totalt 22 framgångsfaktorer 
för att mäta om målen uppfyJlts. 8 av framgångsfaktorerna bedöms som helt uppfyllda, 10 

som delvis uppfyllda, 4 som ej uppfyllts eller där det ej gjorts någon bedömning avseende 
måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Uti fån sammanställningen ovan gör vi bedömningen att årets resultat delvis är förenligt 
med god ekonomisk hushållning. 

Direktionen gör bedömningen att haven på en god ekonomisk bedömning är uppfyllda. 

3 .3. Rättvisande räkens/(aper 
3.3.1. Iakttagelser 
Resultaträlming och balansrälming 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträlmingen redovisar i allt väsentlig kommunalförbundets intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 
föregående år lämnas för va1je delpost. Årets resultat uppgår till -1 458 tla· (359 tkr). 
Resultat medför en negativ avvikelse mot budget med ca -1 558 tlu:. Av lämnade resultat
kommentarer redogörs för budgetavvikelserna. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter 

Vid granslmingen av resultat- och balansräkning har följande avvikelser/ förbättrings
områden noterats: 

Vi har noterat att det i vissa fall värderas inte artiklar i lagret enligt lägsta värdets 
princip (LVP). Enligt uppgift från ekonomiavdelningen sker i vissa fall justeringar i 
lagersystemet avseende inköpspriset utifrån priset på nya registrerade artiklar. Vi 
bedömer detta som felaktig form av "uppskrivning" av lager. Kommunalförbundet 
bör tillse att samtliga artiklar i lagret alltid värderas enligt LVP. 
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Granskning av årsredovisning 

Avseende materiella anläggningstillgångar finns det vissa oklarheter la·ing redo
visade belopp. Underlagen från förbundet har inte kunnat färdigställas till följd av 
ekonomens sjukslG."ivning i slutet av sin anställningstid. Konsulter från Aspia AB 
har biträtt med sammanställningen, men det råder fortfarande viss osäkerhet i 
beloppen. 

Utifrån vår genomgång och granskning av dessa poster är vår bedömning att vissa 
sålda artiklar från lagret felaktigt klassificerats som anläggningstillgångar. Detta 
eftersom de redan vid anskaffningstillfället varit avsedda för försäljning. Vi anser 
att Kommunalförbundet Medelpunkten m1der 2019 bör se över rutinen i systemet 
för denna typ av artiklar, samt utreda om dessa artiklar bör klassificerar som 
lagertillgångar eller möjligtvis kommissonslager. 

Vi har noterat att Kommunalförbundet vid ett tiotal tillfälle betalt in skatter och 
avgifter försent till skatteverket. Vi anser att Kommunalförbundet för införa en 
rutin för att tillse att skatter och avgifter alltid betalas enligt skatteverkets 
bestämmelser. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns inte helt 
och hållet avseende materiella anläggningstillgångar. Differensen är inte av väsentlig 
karaktär. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade 
redovisningsprinciper i tillräcldig omfattning, dock finns ett antal brister i underliggande 
processer vilka redogörs för under avsnitt ovan för resultat- och balansräkning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dock finns ett antal 
förbättringsåtgärder i kommunalförbundets processer, se avsnitt 3.3.i. 

2019-03-28 
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Angående hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018  
- AV Media Skåne 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
1. Uppmana direktionen att ta fram indikatorer för att underlätta uppföljning av mål. 
 
2. Uppmana direktionen att säkerställa att balanskravet uppfylls 2019 och att återställning  
av underskottet sker inom tre år. 
 
3. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
4. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående hemställan om  
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - AV Media Skåne. 
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Henrik Andersson, nämndsekreterare 
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UN	§	80		 Dnr	UN	000169/2019	‐	905	

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - AV 
Media Skåne 

	
Beskrivning	av	ärendet	 Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	AV	

Media	Skåne.	AV	Media	Skåne	är	en	samverkansorganisation	mellan	12	
medlemskommuner	och	ytterligare	11	kommuner.	AV	Media	är	en	pedagogisk	
och	teknisk	resurs	för	förskola	och	skola	som	arbetar	för	att	inspirera	hur	
digitala	verktyg	och	användandet	av	film	och	böcker	kan	skapa	givande	
undervisning.	

	
	 Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	

verksamhetsberättelse	för	år	2018	samt	även	revisionsberättelse	med	en	
hemställan	om	att	respektive	fullmäktige	i	medlemskommunerna	beviljar	
direktionen	ansvarsfrihet	för	det	gångna	verksamhetsåret.	

	
	 AV	Media	har	tagit	till	sig	kritiken	från	tidigare	och	har	arbetat	med	att	utveckla	

den	ekonomiska	rapporteringen.	Förbundet	har	också	avvecklat	sin	försäljning	
av	IT‐relaterade	produkter	samt	påbörjat	ett	arbete	att	med	att	omförhandla	
avtalen	med	samverkanskommunerna.	

	
Underlag	till	beslutet	 Tjänsteskrivelse	från	ekonomichef	Elisabet	Edner,	daterad	2019‐04‐29	med	

tillhörande	bilagor.		
	
Beslut	 Utbildningsnämnden	beslutar	föreslå	kommunfullmäktige:	
	

1.	Uppmana	direktionen	att	ta	fram	indikatorer	för	att	underlätta	uppföljning	
av	mål.	

2.	Uppmana	direktionen	att	säkerställa	att	balanskravet	uppfylls	2019	och	att	
återställning	av	underskottet	sker	inom	tre	år.	

3.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	beviljas	ansvarsfrihet	
för	år	2018.	

4.	Bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	2018	läggs	till	handlingarna.	
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Tiil l<ommunfullmäktlge I Bromölla, Båstad, Hässleholm, l<llppan, Osby, Perstorp, Simrishamn, 
Tomelilla Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Gölnge kommuner 

Revisionsberättelse för år 2018 

VI har granskat AV Medla Skånes verksamhet under år 2018. Granskningen har utförts enllgt 
kommunallagen, god revisionssed I kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom dels den 
löpande granskningen av verksamheten och dels genom den lagstadgade revisionen. 

I tidigare revlslonsberättelser har revisorerna riktat anmärkningar mot direktionen för bristande 
rapportering I delårs- och årsbokslut samt för dålig följsamhet tlll upphandllngslagstlftnlng samt för 
bedrivande av näringsverksamhet utanför förbundets geografi. I årets granskning kan vi konstatera 
att den ekonomiska rapporteringen har utvecklats, att förbundet har avvecklat sin f9rsäljnlng av IT
relaterade produkter och att förbundet har påbörjat ett arbete med att omförhandla avtalen med 
samverkanskommunerna. I det senare fallet avses en anpassning av avtalen tlll kommuners rätt tlll 
förenklad avtalssamverkan. 

EV har biträtt oss I granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2018. 
Resultatet av granskningen har sammanfattats I en gransknlngsrapport. VI gör en delvls annan 
tolkning än direktionen rörande god ekonomisk hushållning, då förbundet Inte uppnår balanskravet. 
Vår bedömning grundar sig också på att verksamhetsmålen Inte är mätbara. Därför måste 
Indikatorer tas fram för uppföljnlng av verksamhetsmålen. 

VI bedömer att direktionen I allt väsentllgt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomis!< synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att direktionens Interna kontroll varit tlllräcklig. Vi 
tlllstyrl<er att medlemslcommunernas l<ommunfullmäl<tlge bevlljar direktionen och de ensl<llda 
ledamöterna ansvarsfrihet för rälcenslcapsåret 2018. VI tlllstyrl<er att årsredovisning för 2018 
godkänns för AV Medla Skåne. 

~~:::~ ·~s v 

<.. lnger~r Olsson 

Tiii revisionsberättelsen hör bilagorna: 
- Rapport över granskning av delårsrapport 2018-08-31 (översänd sedan tidigare) 
- Granskning av årsbokslut 2018 

AV Medla Slcåne I Bäcl<hagsvägen '13, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmedlasl<ane.se I E-post: l<ontal<l@avmecllasl<ane.se 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat Kommunalförbundet AV Media 
Skånes årsbokslut och årsredovisning per 2018-12-31. Syftet med granskningen är att bedöma 
om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så 
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamhet
erna uppnåtts, bedöma om balanskravet har uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är 
upprättad enligt god sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över 
resultat och ställning 
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 

1.2. Metod och avgränsningar 

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende risk, kontrollrisk och 
revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av erforderliga granskningsinsatser såväl vad 
avser art som omfattning. 

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och avstämning av ba
lansräkningens väsentligaste poster samt analytisk granskning av väsentliga förändringar i ba
lansräkningen jämfört med föregående årsbokslut och delårsbokslut. Uppföljning har gjorts av 
processen för framtagandet av bokslutet. 
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2. Rättvisande t'äkenskapet· 

2.1. Bokslutsprocessen 

Det har sl<ett en förbättring avseende bol<slutsprocessen jämfört med föregående år, då det 
tidigare varit problem med att materialet inte varit färdigt vid granslmlngstldpunl<ten. I år var 
bol<slutet klart när vi påbörjade vår granskning, vlll<et är en Idar förbättring. 

2.2. Redovlsnlngsprlnclper mm 

En förutsättning för att kunna bedöma om en el<anomi är I balans är rättvisande räl<ensl<aper. 
Arsbokslutet si<all upprättas enligt god lwmmunal redovisningssed, vill<et medför krav på bok
slutsprocessen bland annat vad gäller perlodlserlngsprlnciper. 

Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts I granskningen av balansräkningen. 

o Inga väsentliga noteringar har framkommit under revisionen. 

2.2.1. översllctl/g sammanställning över resultatet 

Utfall Utfall 
Belopp I tl<r 

2018 2017 

Verl<samhetens intäl<ter 11418 13 772 
Verl<samhetens kostnader -9 820 -13 064 
Avskrlvnlnaar olan -1 779 -378 

Resultat före finansiella poster -181 329 

Flnanslella intäkter 0 0 
Finansiella l<0stnader -0 -0 

Arets resultat -181 329 

2.3. Utfallet för perioden 

Anledningen till det negativa resultatet för 2018 är främst avskrivningar kopplade till immateri
ella anläggningstillgångar. AV Medla började aktivera och skriva av Immateriella anläggnings
tillgångar under föregående år. Avsl<rivnlngar har gjorts under hela 2018, vlll<et är anledningen 
till ölmlngen jämfört med föregående år då avskrivningar endast gjordes under en del av året. 
Vidare påverl<ar även uppsägnlngslön resultatet negativt jämfört med budget och föregående 
år 
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3. Uppföljning av mål för god el<0nomisk hushållning 

Direktionen skall fastställa mål för god elconomisl< hushållning och uppföljning av dessa mål 
skall göras l delårsrapport och i årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar 
både finansiella mål samt verl<samhetsmål och det är endast av direktionen fastställda mål 
inom ramen för god ekonomisl< hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma I 
delårsrapport och årsbokslut. Därefter skall revisorerna på basis av lcommunalförbundets ut
värdering samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de 
mål direktionen fastställt. Aven l<ravet på balans mellan Intäkter och kostnader, balanskravet, 
är lagstadgat. Avstämning av balanskravet sf<all göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Bedömning 

AV Medla redogör för följande verksamhetsmål: 

o AV Media bedömer att målet som skall öl<a och vldareutvecl<la l<ompetensutvecklingen 
vad avser ll<T är delvis uppfyllt. Då det inte anges någon mätning av ökningen kan vi 
inte bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte. 

o AV Media bedömer att målet som skall öka kundrelationerna med förskolan delvis är 
uppfyllt. Då det inte anges någon mätning av ölmlngen kan vi inte bedöma huruvida 
målet är uppfyllt eller inte. 

o AV Media bedömer att målet som ska fortsätta att utvecl<la kommunil<ationsvägarna 
med kunderna är delvis uppfyllt. Då det Inte anges någon mätning av ökningen l<an vi 
inte bedöma huruvida målet är uppfyllt eller inte. 

o AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten sl<a l<änneteclmas av god 
ekonomisk hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt jämfört med de riktvär
den som är satta. 

o Balansl<ravet bedöms ej uppfyllas eftersom ett undersl<ott redovisas och det bedöms 
inte finnas några justerlngsposter som påverkar balansl<ravet. Återställning av under
skottet måste ske inom tre år. 

o Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen. 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2018 är det revisionens uppfattning 
o att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed 
o att årets balanskrav ej är uppfyllt. 

Hässleholm den 15 mars 2019 

efL_ -~ll~ 
Thomas Hallberg /) 

Auktoriserad revisor 
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---- ----------
PROTOKOLL 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

Sammanträdesdag: måndag den 11 mars 2019 

Plats och tid: 

Närvarade: 

Tjänstgörande 
Ersättare: 

Ersättare: 

Verksamhetschef: 

AV Media Skåne kl. 13.30 - 15.30 

Sven-Ingvar Borgquist Ordf. 
Elisabeth Stenberg Mlchalski 
Erik Berg 
Rune Persson 
Lars-Anton Ivarsson 
Marie Gärdby 
Jan-Erik Månsson 
Tina Christensen 
Daniel Jönsson 

Anneli Eskilandersson 

Lars Klees 
Tonny Svensson 
Lars Andreasson 
Christer Grankvist 
Marcus Möller 
Lars Carlsson 

Mikael Linden 

Ängelholm 
Bromölla 
Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Perstorp 
Simrishamn 
Åstorp 
Östra Göinge 

Örkelljunga 

Hässleholm 
Klippan 
Osby 
Simrishamn 
Åstorp 
Ängelholm 

Personalföreträdare: 

~~~ Sekreterare: 
Mikael Linden 

Ordförande: '>1~1-1 -~~ztl~~ 
Sven-Ingva orgquist 

Justerare: 

;. ' .'/ .. ...~ . \ . 11./,1 
I (,,:),~·~ef3 i)1'(.tt·IJ-4';t 
Elisabeth Stenberg 1Mlchalski 
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Ärenden: 

§ 10. Mötets öppnande & Upprop 
Ordföranden Sven-Ingvar Borgqulst hälsade ledamöterna välkomna till 
dagens möte som är det första I egentlig mening under denna 
mandatperioden. Verksamhetschefen förrättade upprop. 

Direktionen beslutar: 
att fastställa tjänstgöringslistan. 

§ 11. Val av justerare 
Elisabeth Stenberg Michalski Bromölla valdes till att justera dagens 
protokoll. 

§ 12. Föregående direktionsprotokoll 
Verl<samhetschefen konstaterade att det var valen utav ordföranden, 
vice ordförande samt val av ledamot ingående I AU som var de viktigaste 
besluten i mötesprotokoll 2019-01-28 som är utskickat till direktionen 
sedan tidigare. Inga frågor togs upp. 

Direktionen beslutar: 
att lägga föregäende mötesprotokoll till handlingarna. 
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§ 13. Redovisning samt överlämnande av Årsredovisning Bilaga 1. 
för år 2018 
Verksamhetschefen redovisade årsbokslutet samt återkopplade till 
budgeten för år 2018 samt utfallet i prognosunderlaget december 2018. Bilaga 2. 

Direktionen beslutar: 
att godkänna ärsredovisningen för är 20l8 samt att 
överlämna ärsredovisningen för är 20l8 till 
medlemskommunerna. 

§ 14. Årets resultat 
Årets resultat slutar på minus 180 855 kr. 

Direktionen beslutar: 
ärets resultat minus 180 855 kr som är Jänat ur eget kapital 
äterställs under 3 är. 
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§ 15. Revisionsberättelse 
Revisionen (Ernst & Young med pol itiska revisorer) sammanträder fredag 
den 15 mars och överlämnar därefter granskningsrapport och revisions
berättelse. 

Direktionen beslutar: 
att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är 
klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för ilr 
2018 biläggs AV Media Skänes ärsredovisning. 
att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för är 
2018 tillsammans med ärsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunerna med hemställan om att dessa 
beviljar direktionen ansvarsfrihet för 
det gängna verksamhetsäret 2018. 

§ 16. Statistik för år 2018 Bilaga 3. 
Verksamhetschefen kommenterade utskickat underlag. Nytt rekord för vår 
utlåning, totalt för år 2018 har vi lånat ut 403 235 artiklar. Endast en 
kommun minskar sin inlåning under 2018. 

AU Beslutar: 
att godkänna statistiken före är 2018 och att densamma 
skickas ut t ill medlemskommunerna tillsammans med 
ärsredovisningen, granskningsrapporten och revisions
berättelsen. 

§ 17. Beslut om firmatecknare 
Förslag att till firmatecknare utse var för sig ordföranden i Kommunalförbundet 
AV Media Skåne Sven-Ingvar Borgquist samt verksamhetschefen Mikael Linden. 

Direktionen beslutar: 
att beslutar att till firmatecknare utse var för sig 
ordföranden i Kommunalförbundet AV Media Sl<äne 
Sven-Ingvar Borgquist samt verksamhetschefen Mikael 
Linden. 

§ 18. Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne 
Verksamhetschefen gav aktuell information om verksamheten. 
Investeringar i MakerBox. Inköpt är ljudsystem med högtalare och två 
headset. Om en månad isolerar vi taket då vi fäller ner innertaket med hjälp 
av en industriisolering tlll en l<0stnad av 30 000 kr. Vi tittar också på någon 
lösning för att kunna visa film och bilder, projektor eller videovägg. 
Uttag av hyra/avgift för lån av MakerBox. Vi kommer att ta ut en avgift 
hyra för lån av MakerBox, dock inte vid lån ifrån medlemskommunerna och 
avtalskommunerna. 
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Pilotprojektet Läshörnan fortgår. 
Läromedelsmässa 2019 är genomförd med ett riktigt bra resultat. 50 
utställare och 650 föranmälda besökare. 
GDPR avtal är skrivna med samtliga leverantörer och kunder. 

4 

Höganäs kommun provar våra tjänster och produkter under våren. 
Verksamhetschefen kommer att ta kontakt med Bjuvs kommun. 
Anledningen är att Helsingborg inte förnyar avtalen med Höganäs och Bjuvs 
kommun om utlåning ifrån deras mediecentral på grund av GDPR. 
Läget avseende val av politiska revisorer är att vi nu fått valen ifrån de tre 
utvalda kommunerna. Verksamhetschefen visade vilka som är valda. 
Ekonomiuppföljning jan och februari 2019. Det har ännu ej hänt så mycket 
så jag visar inte på några siffror. Vi följer budget så här långt. 
I maj har det hänt lite mer och då skall jag också visa på utfall som 
prognos. 

Lars-Anton Ivarsson ställde frågan hur mycket som GDPR har kostat, då 
han av erfarenhet vet att det har blivit en dyr post för många. Martin Sarkar 
svarade att vi inte räknat ut separata kostnader för GDPR. Vi har själva 
Martin och Mikael gjort arbetet med avtalen och vi har användt oss av SKL 
mall för PUB avtal. 

Förslag till beslut. 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 19. Informationsutbyte ifrån respektive kommun 
Ordföranden gav information om att det som är fokus i skolfrågor i 
Ängelholm är att bygga nya förskolor och skolor. 
VIiket också flera utav övriga medlemskommuner också har på agendan. 

§ 20. Övriga ärenden 
Daniel Jönsson ifrån östra Göinge kommun önskade att få ett PM med 
information om förhållandet avseende avgifterna för medlems
kommunerna kontra avtalskommuner och enskilda skolors avtal. 
Beslut: 
Verksamhetschefen fick i uppdrag att skriva ett PM och skicka ut 
det till direktionens ledamöter. 

Ledamöterna önskar också ett utskick med respektive kommuns statistik 
uppdelad per skola och då även friskolor i respektive kommun. 
Beslut: 
AV Media fick i uppdrag att göra så. 
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Lars Andreasson Osby önskade att få ta del av minnesanteckningar ifrån 
utvecklingsledarmötena i syfte att hålla sig informerad. 
Beslut: 
AV Media fick i uppdrag att göra så. 

§ 21. Information 
OBS! Nästa direktionsmöte är flyttat Ifrån måndagen den 6 maj till tisdag 
den 14 maj och innehåller studiebesök. 
Studiebesöket är ännu ej bokat. Dagen är en heldag och kallelse med 
planering skickas ut så tidigt som det går för ledamöternas planering. 
(Ändring av datum är utskickat via e-post i särskild ordning samt 
ändringen är gjord på vår hemsida). 

Ordföranden gav ut frågan om ledamöterna hade några förslag till 
studiebesök. 

Lars-Anton Ivarsson gav förslag på Lekolar i Osby. 

Verksamhetschefen gav förslag på att besöka den nybyggda skolan i 
Älmhult som också varit i TV nyligen med anledning av att de i ett 
klassrum har individuella arbetsplatser. Motivet ifrån skolan att ha 
enskilda arbetsplatser är att för oss vuxna är det idag mycket prat om 
kontorslandskapens negativa inverkan på arbetet och arbetsplatsen. Vad 
är ett klassiskt klassrum om inte ett kontorslandskap. 
Verksamhetschefen såg möjligheten att göra dessa båda studiebesök 
samma dag. 

Anneli Eskilandersson gav förslag till besök vid deras hälsoförskola som 
tas i bruk i augusti 2019. 

Christer Grankvist gav förslag på Campus Österlen. 

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018 

Historik 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads 
läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas ·fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola 
och annan pedagogisk verksamh!:lt. Förbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, 
litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. 
Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Medlemskommuner och samverkansavtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla, Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
samverkansavtal för hela kommunen. Eslövs kommun har samverkansavtal för 
grundskolan och gymnasiesärskolan. Övriga samverkansavtal enligt följande: sex 
skolor i Svalövs kommun, sju skolor i Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps 
kommun, en skola i Sjöbo kommun, en skola i Lund, en skola på Ven, samverkans
avtal med Perstorps gymnasium (Perstorp AB), Regionmuseet samt 
Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg 

Direktionen har bestått av följande ledamöter: 

~<ommun Öt'dinarie Ersättare 

Bromölla Jalil Chigha (MP) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 

Båstad Helena Stridh (BP) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (SO) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M)/Kristian Seger (M) 

Osby lngmar Bernthsson (S) Lars-Anton lvarsson (M) 

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (PF) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 
Ordf. 
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Tomelilla Lena Eriksson (C) Helene Lundqvist (S) 

Åstorp 

Ängelholm 

Örkelljunga 

Reino Persson (S) Eddie Ek (SO)/ Marcus Möller (SO) 

BrittMarie Hansson (S) Sven-Ingvar Borgquist (M) 

Östra Göinge 

Theresa Lindahl (M) 

Sofia Nilsson (C) 
Vice ordf. 

Leif Svensson (S) 

Sven-Arne Persson (S) 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden Christer Grankvist 
Vice Ordföranden Sofia Nilsson 
Ledamot BrittMarie Hansson 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har tio AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. 

AV Media Skånes organisation 

Verksamhetschef 

Ansvarig för Tryckta läromedel, 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

IKT-pedagoger 

IT & Teknikansvarig 
Personuppgiftsansvarig 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 

Martin Sarkar 

Anders Bylund 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 
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Väsentliga händelser under året 
Ny Förbundsordning började gälla 2018-01-01. 

Läromedelsmässa 7 mars 2018 var den 29:e i rak följd och med som vanligt många 
utställare, seminarier och besökare. 

Våren präglades av utredningsarbete, (dialogmöten med revisorerna, samverkan 
med experter samt extra insatta AU- och direktionsmöten), samt åtgärder avseende 
anmärkningarna som revisorerna gav AV Media Skåne gällande vår upphandling/ 
försäljning och våra samverkansavtal med icke medlemskommuner. 
Med anledning av utredningarna samt tidigare yrkande ifrån en av ledamöterna om 
att upphandling/försäljning skall utredas i syfte att se om försäljningen skall vara kvar 
som verksamhet eller om man skall förstärka och utveckla den pedagogiska 
verksamheten. 

2018-05-14 fattade direktionen beslut om att försäljningen som verksamheten vid AV 
Media Skåne läggs ner fr.o.m. 2018-08-01 och ny organisation intas per samma 
datum. Verksamheten skall utvecklas och förstärkas vad avser pedagogisk 
verksamhet. 

2018-08-01 påbörjade vi utskick av DVD per post istället för att köra ut DVD med 
våra transportbilar till skolorna. 

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2018-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 

Under året har följande pilotprojekt startats: 
., lnspera: Sju kommuner provar möjligheten att arbeta med digitala prov . 
., MakerBox: Tillsammans med Hässleholms kommun, där i första skedet lärare 

i grundskolan utbildas på Micro: Bit. MakerBox är ett Maker Space, en 
verkstadsliknande miljö som skall uppmuntra till Lärande - lära ut och lära av 
varandra, dela kunskap, verktyg och ideer. Syftet är att stödja skolorna i 
arbetet med programmering och det nya digitala innehållet i läroplanerna . 

., Läshörnan: Innehåller över 20 000 e-böcker & ljudböcker. 20 skolor i 14 
kommuner har nappat på att prova läshörnan under ett år . 

., I samarbete med filmproducenten Malin Andersson har vi genomfört 
kompetensutveckling i att använda f ilm mer pedagogiskt. Filmen efterföljs av 
samtal, frågor, dialog eller arbete i någon form. Det kan handla om allt från att 
vara nyfiken på hur en vanlig dag ser ut för en regissör/producent, till att ställa 
frågor om filmens betydelse. 

Den 3 oktober firade vi 20 år som kommunalförbund och vi hade UR 
(Utbildningsradion) på plats hos oss då de också firade jubileum, 40 år. över 200 
gäster som förgyllde jubileumsdagen som avhölls i våra nya lokaler på Finjagatan 44. 
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I december har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 
2017. 

31 december konstaterar vi att utlåningen 2018 av läromedel åter är på rekordnivå, 
403 235 utlåningar där den strömmande utlåningen står för merparten. 

Uppföljning av mål och mätetal 

AV Media Skåne: 
• skall öka och vidareutveckla kompetensutvecklingen vad avser IKT 

(programmering, källkritik, användande av teknik i lärandet) för pedagoger. 

Kommentar till satt mål: Vi har vidareutvecklat och ökat utbildningsinsatserna ute i 
skolorna och i vår MakerBox. Vi har nått ett delmål och vi vill fortsätta utvecklingen 
vad avser kompetensutveckling. Att bli den naturliga parten som skolorna i första 
hand tar kontakt med då de har behov av kompetensutveckling. 

• skall öka kundrelationerna med förskolan. 

Kommentar till satt mål: Vi har ökat kundrelationerna med förskolorna i stor 
utsträckning under 2018. Målet för det fortsatta arbetet är att alla försl<olor skall 
känna till oss och vi skall vara ett förstahandsval vid lån av läromedel samt 
kompetensutveckling. 

o skall fodsätta att utveckla kommunikationsvägarna med kunderna. 

Kommentar till satt mål: Vi har utvecklat nya kommunikationsvägar och då framför 
allt med del av kommunernas organisation i form av nyckelpersoner och 
nyckelorganisationer (T.ex. RIKT i Ängelholm) som har en direktförmåga att sprida 
information till rätt mottagare i sin egen organisation ifrån AV Media Skåne. Vi får 
också härvid en kanal för direkt dialog på ledningsnivå samt genom våra utvecklings
ledarmöten. Målet framöver är att i varje kommun hitta motsvarande 
kommunikationsvägar. 

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

ei AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 20%. 
• AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 1 500 000 l<r. 

Kommentar t ill målet god ekonomisk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet 58% då eget kapital visar på en god 
betalningsförmåga på lång sikt. AV Media Skånes likviditet per 2018-12-31 är bra, i 
kassan fanns 1 718 860 kr. Vi har en stabil ekonomi. 
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Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemsl<ommunerna var 0,50 promille och beräl<nas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som l<omrnunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 11 418 070 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 9 819 581 Kr+ 
avsl<rivningskostnader 1 778 941 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella 
intäkter och kostnader, uppgår till -180 885 kr. 

Investeringar gjorda under året: 
o För att höja säkerheten mot haveri och intrång i våra servrar inköptes under 

våren två nya brandväggar. 120 000 l<r 
4l Inköp av Mediekatalog 273 000 kr. 
e Inköp av film 2 036 686kr. (Totalt har vi över 3 700 egna filmer i vår 

mediekatalog för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är 
DVD. Det är utbildnings- och spelfilmer ifrån Film och Skola, EDUl<LIPS korta 
filmklipp över 300 st., samt filmer ifrån enskilda filmbolag). 

o Inköp av robotar och läromedel för programmering. 45 000 kr. 
o lnl<öp av litteratur 290 000 kr. (Bal<- och temalådor och Läshörnan). 
o Inköp av digitala läromedel 611 000 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera). 
G Tre toaletter har byggts i MakerBox som regleras i nytt hyresavtalet. 
°' Inköp av möbler iill MakerBox. 140 000 l<r. 

Balanskravresultat: 
Arets resultat 
Realisationsvinster 

- 180 885 Kr 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
Orealiserade förluster i värdepapper 

0 Kr 
+ 0 Kr 
+ O l<r 
+ 0 Kr 

Justering för återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 

Vårt resultat är lägre än förväntat 

0 Kr 
::: - 180 885 Kr 

0 Kr 
+ O Kr 

::: - 180 885 Kr 

Vårt minusresultat beror på lönekostnaderna i samband med uppsägningen utav en 
personal på grund av arbetsbrist. Lönekostnaden har l<onterats då uppsägningen 
verkställdes, dvs. 6 månaders uppsägning på 325 000 kr för 2019 var ej budgeterade 
på 2018 års lönekostnader. 
Inköp av nya brandväggar, då de gamla ej klarade av vår ökade streaming, till en 
kostnad av 120 000 kr var ej heller budgeterade. Dessa oförutsedda utgifter har vi ej 
!<unnat ta igen fullt ut i 2018 års budget. Dock skall poängteras att vi 2017 gick plus 
med 329 394 kr och i år går vi minus med 180 885 kr, vilket gör att vi i under de två 
åren går plus med 148 509 kr. 
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Väsentliga personalförhållanden 
En personal har under året sagts upp på grund av arbetsbrist. 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74% 

Förväntad utveckling 

2019-03-11 

Den digitala utvecl<lingen i skolan ställer ökade krav på AV Media Skånes 
utbud. Detta innebär för vår utveckling: 

o Fler digitala läromedel 
o Mer tel<nisl< utrustning för utlåning 
o Mer teknik som ligger i framkant i syfte att visa vad framtiden l<an och kommer 

att innebära. 
o Ökad omvärldsbevakning dels med anledning av den digitala utvecklingen 

men också för att en omprövning av grundskolans och gymnasieskolans 
kunsl<apsinnehåll bör göras i Sverige för att möte framtidens behov av 
kunskap och färdigheter i arbetslivet. 

" Fler utbildningar/kompetensutveckling inom ramen för den digitala 
utvecklingen men också för den kunskap och färdighetsomställning som 
skolan bör göra . 

., Att utveckla pedagogiska handledningar som underlättar för pedagogerna att 
använda både hitta och använda våra produkter och tjänster som finns i 
mediekatalogen. 

o Ökad samverkan med universitet och högskolor för att både ta del av 
forskningen men också för att kunna delge våra gedigna erfarenheter som vi 
får dagligen i vårt arbete ifrån de ca 360 skolor som vi dagligen ger support till. 

Hässleholm 2019-03-11. 

~~ 
Mikael Linden 
Verksam hets chef 

Sven-Ingvar Borgquist 
Ordförande 
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RESULTATRÄKNING 1(7) 

Not 2018 2017 

Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 572 119 9 201 650 

Förmedling AV-utrustning 981 592 3 909 411 

övriga intäkter 3 864 359 661 015 

Verksamhetens intäkter 11418070 13 772 077 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -997 845 -3 829 020 

Varor och tjänster för verksamheten -613 130 -881 641 

övriga kostnader -2 774 255 -2 872 274 

Personalkostnader 4 -5 434 350 -5 481 272 

Verksamhetens kostnader -9 819 581 -13 064 207 

Resultat före avskrivningar 1 598 489 707 870 

Av- och nedskrivningar -1 778 941 -378 474 

Resultat efter avskrivningar -180 452 329 396 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader -433 -2 

ÅRETS RESULTAT -180 885 329 394 



BALANSRÄKNING 2(7) 

Not 2018-12-31 2017-12-31 
Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 5 2 059 354 2 278 343 

Materiella anläggningstillqångar 

Inventarier, verktyg och installationer 6 86125 0 

Summa anläggningstillgångar 2 145 479 2 278 343 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 238 199 453 398 
övriga fordringar 263 897 666 305 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 487 689 296 259 

989 786 1 415 962 

Kassa och bank 5 278 145 6 165 268 

Summa omsättningstillgångar 6 267 931 7 581 229 

SUMMA TILLGÅNGAR 8413410 9 859 573 



Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga sl<ulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

9 

201l:M2-31 

6 185 213 
-180 885 

6 004 329 

1 292 712 
177 393 
938 976 

2 409 081 

8 413 410 

4 317 051 
1 591 000 

3(7) 

2017-12-31 

5 855 819 
329 394 

6 185 213 

2 662 896 
173 968 
837 496 

3 674 360 

9 859 573 

4 296 523 
1 629 000 



KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej likviditetspåverl<ande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ölcning/minskning kortfristiga fordringar 
Öl<ning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

/(assaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
Investering i immateriella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Lil<Vida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

4(7) 
2018-01-01 2017-01-01 

2018-12-31 2017-12-31 
-180 885 329 394 

1 778 941 378 474 

1598 056 707 868 

426176 1757567 
0 0 

-1 265 279 -456 314 

-839103 1301253 

758 953 2 009121 

-88 585 0 
-1 557 491 -2 656 817 
-1646 076 -2 656 817 

-887 123 -647 696 

6 165 268 6 812 964 
5 278 145 6 165 268 



Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och I enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och alt anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nytljandeperloden. 
Föijande avskrivningstider lillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar har I balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nytljande av tillgången. 
Avskrlvnlngsbara beloppet begränsas tlli nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

5(7) 



NOTER TJLL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 övriga Intäkter 

Erhållna bidrag för personal 
övriga intäkter 

Not 4 Personallcostnader 

Löner och andra ersätlnlngar 
Sociala avgifter, personal 
Penslonskoslnader 
Arvoden 
Social avgifter, poliliker 
övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffnlngsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivnlngar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstlllgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och Installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående Investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Arelsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bol(för\ värde materiella anläggningstillgångar 

2018-12-31 

5 941 689 
3 630 430 
9 572 119 

2018-12·31 

127 409 
736 950 
864 359 

2018-12-31 

3 510 858 
1095911 

272 091 
167 666 
43 910 

343 914 
5 434 350 

2018-12-31 

3 
6 
9 

2 656 817 
1557491 

0 
0 

4 214 307 

-378 474 
-1 776 480 

0 
-2 154 954 
2 059 354 

2018-12·31 

3 år 

785 314 
88 586 

0 
0 

873 900 

-785 314 
-2 461 

0 
-787 775 

86126 

6 (7) 

2017-12-31 

5 573 906 
3 627744 
9 201 650 

2017-12-31 

2017-12-31 

129 412 
531 603 
661 015 

3 573 409 
1124 154 

309 843 
154 609 

34 050 
285 208 

6 481 272 

3 
6 
9 

2017-12-31 

0 
2 656 817 

0 
0 

2 656 817 

0 
-378 474 

0 
-378 474 

2 278 343 

2017-12-31 

3 år 

1363405 
0 
0 

-578 091 
785 314 

-1 363 405 
0 

578 091 
785 314 

0 



Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna lntälcter 

Förelagsförsäkrlng 
Fllrnabonnernang 
Lokalhyra 
Licenser/avlal 
övriga kostnader 

Not 8 Eget kapital 

Ingående balans 
Arets resultat 
Utgående balans 

Not 9 Förutbetalda Intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
övrtga upplupna kostnader 
Förulbetalda avtalslntäkter 

2018-12-31 

21647 
311 720 
154 322 

0 
0 

487 689 

2018-12-31 

6185 213 
-180 885 

6 004 328 

2018-12-31 

729 446 
80 000 

129 530 
938 976 

7 (7) 

2017-12-31 

0 
0 

138 992 
134 317 
22 950 

296 259 

2017-12-31 

5 855 819 
329 394 

6185213 

2017-12-31 

442 096 
339 400 

56 000 
837 496 
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JIV 
MEDIA SKÅNE Bilaga 2 

lntäker Budget 2018 Prognos 2018, nov Utfall t.o.m dec 2018 
Konto Vht Kstl Namn 

3011 Avg. medlemskom. 5 941 689 5 941 689 5 941689 

3021 Avg. andra kom. 3 599100 3 609 155 3 630430 

3110 ltunes kort 2 000 3 750 3 750 

3171 Avtal övr. aktörer 388 300 379780 359 405 
Summa intressentintäkter 9 931 089 9 934374 9 935 274 -

3111 1 13 Förmedl. av AV-utrustning 5 000 000 981 592 981592 - Förmedling AV-utrustning 5 000 000 981 592 981 592 -
1--

3112 0 -3111 49000 -
3111 4 41 Läromedelsmässan 280 000 252955 252 955 -
3111 4 43 Kurser och konferenser 40 000 8 689 14922 - Kurser, mässor och konf. 320 000 261644 316sn -

-3113 Kostnad förkomna böcker 6 % 4000 30 000 29 726 -
Förkomna böcker 4000 .30 000 29726 -

-
3111 7 70 Försäljning videoproduktion 1 000 0 0 -

Videoproduktion 1 000 0 0 -
-

3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 1 000 7043 7043 - Uthyrning av AV-utrustning 1 000 7 043 7043 -
-

3988 Erhållna bidrag personal 120 000 127 000 127 409 -
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!Personal 120 000 127 000 127 409 --3520 Försäljning av porto m.m. 100 0 0 - öresutjämning 111 3740 3 1 
i---

Övriga Intäkter 3131 100 0 3 000 -
Övriga Intäkter 311 3 3 001 -4999 Ankomstregistrering 0 - Summa intäkter 15 377 400 11 341 656 11400 921 -

VERKSAMHETSKOSTNADER 

-6570 Bankkostnader -5 000 -5 000 -6130 -
6110 Kontorsmaterial -7 000 -3 500 -3 374 -6214 Telefon -40 000 -58 000 -60 636 -6212 Mobiltelefon 0 1 000 1086 -6250 Postbefodran .....___ -45 000 -53 000 -64413 
6520 Kopieringskostnad -38 000 -40 000 -39 748 - övrig administration 6521 -230 000 -184 820 -222 320 .....___ 
6580 övriga måltidskostnader 0 -142 -142 -
6991 övriga kostnader 0 -832 -832 -

Administration -365 000 -344 294 -396 509 -

5611 Distribution Drivmedel -25 000 -32 000 -34 687 
5612 Distribution Skatt & försäkring -16 000 -5143 -7 991 
5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 -36 000 -34 889 
5619 Distribution övrigt -45 000 -42 000 -41437 

Distribution -101 000 -115143 -119 004 

6310 Företagsförsäkringar -20 000 -21 566 -21566 
Försäkringar -20 000 -21 566 -21 566 

5410 Förbrukningsinventarier -15 000 -5 000 -4068 
Förbrukningsinventarier -15 000 -5 000 -4068 
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5411 Korttidsinventarier -3 år. -40 000 -77 239 -106 356 

5412 Inventarier teknikutveckfing IT etc. -60 000 -60 000 -26 719 

5420 IT Mjukvaror -60 000 -23 000 -22 524 
Varaktiga inventarier < 3 år -160 000 -160 239 -155 599 

5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -90 000 -75 000 -79 932 

5890 övriga resekostnader -100 0 0 
5831 KostochlogiiSverige -2 000 0 0 
5832 Kostochlogiiutlandet -1 00 0 0 

Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -92 200 -75 000 -79 932 

5900 Marknadsföring/representation -90 000 -91277 -91953 
Marknadsföring/representation -90 000 -91 277 -91 953 

5010 Lokalhyra/el, vatten mm -550 000 -650 000 -678 343 

5090 övriga lokalkostnader -40 000 -45 000 -55179 

6370 Bevakning -40 000 -38 000 -40152 
Lokalkostnader -030 000 -733 000 -n3674 

6555 Konsultarvoden, konferens -33125 -33125 
6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -1 30 000 -40 000 -35 700 

Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -130 000 -73125 -08 825 

6540 Extern kompetens IT -700 000 -800 000 -820 298 

6230 Datakommunikation -100 000 -114 000 -1.14 222 

6421 Revision -130 000 27 820 -112 560 

6590 övriga externa kostnader -4500 -390 -614 

6970 Tidn, tidskrifter &facklitteratur 0 -1 500 -1413 
Externa tjänster, IT, rev mm -934 500 -888 070 -1 049108 

6411 6 60 övriga kostnader politiker -8 000 -14 000 -14 017 
Övriga kostnader politiker -8 000 -14 000 -14 017 
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!summa övriga kostnader -2 5457001 -2520 7141 -2 7742551 

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan -140 000 -153241 -158153 

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -40 000 -10 000 -21114 
Kurser, mässor och konf. -180 000 -163 241 -179 267 

4010 1 13 Inköp till lager (förs. Av-utrustning) -4 850 000 -993496 -997 845 

4010 1 41 Läromedelsmässan 0 0 0 

4010 0 0 0 

4960 1 Förändring lager 0 0 0 

6351 Kundförluster -5 000 0 0 
Kostnader Förmedl AV-utrustning -4 855 000 -993 496 -997 845 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser -400 000 -300 000 -251818 

4310 2 23 Mediainköp Böcker -300 000 -150 000 -144175 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -3 000 0 0 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -50 000 -SO 000 -8111 
Mediainköp -753 000 ~10 000 -404104 

4310 8 80 Mediainköp tillvalstjänster -400 000 0 0 
Tillvaltjänster -400 000 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -5 000 -500 -209 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -3 000 -10 500 -9 999 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning -0 000 -5 000 -10 336 

4320 3 37 Förbrukning övrigt -5 000 -7 000 -9 215 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion -1 000 0 0 
Förbrukning -19 000 -23 000 -29 759 

Summa kostnader varor & tjänster -6 207 000 -1689737 -1 610975 
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I I I 
KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7210 Personal löner -3 200 000 -3 580 000 -3 510 858 

7510 Personal sociala avgifter -1100 000 -1150 000 -1095 911 

7530 Särskild löneskatt -83108 

7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -70 000 -2588 -420 

7290 Förändringar semester löneskuld * -100 000 41153 -47 683 

7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* -100 12 931 -14 982 

7410 KP A-försäkring -1 000 -4829 -4829 
7411 Premier för koll pensronsförsäkring 0 157147 -148 830 

7460 Pensionsutb. KPA -340 000 -290 000 -123 261 

7570 AMF-försäkring -500 -396 -396 
Löner personal -4 811 600 -4 816 582 -5 030 279 

7321 Personalens traktamenten, skattefria -5 000 -6 500 -7 633 
7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig -12 000 -8 000 -10147 
7323 Skattefria Uti traktamenten -5 000 0 0 
7331 Resor, skattefria -15 000 -8 000 -8 911 

7332 Resor, skattepliktiga -15 000 -7 000 -6994 
Reskostnader personal -52 000 -29 500 -33 685 

7610 Kompetensutveckling -90 000 -40 000 -57 984 
7620 Friskvård -48 000 -40 000 -45 563 

7699 övriga kostnader -18 000 -9 000 -13 776 
övriga personalkostnader -156 000 -89 000 -117 323 

7220 Arvoden politiker -135 000 -160 000 -167 666 
7331 6 60 Resor skattefria politiker -20 000 -25 000 -23 258 
7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker -15 000 -18 000 -18 229 
7510 6 60 Sociala avgifter politiker -25 000 -41 000 -43 910 

Kostnader politiker -195 000 -244 000 -253 064 

Summa personalkostnader -5 214 600 -5179 082 -5 434350 

------ ----
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7838 Avskrivning: Licenser -1 410 000 -1900000 -1776 481 
7832 Avskrivning: Inventarier -2461 

7833 Avskrivning: Fiberkabel 0 0 0 

7831 Avskrivning: Digital utrustning -100 0 0 

7834 Avskrivning: Bilar 0 0 0 
Avskrivningar -1 410 100 -1 900 000 -1 ns942 

8390 Reavinst (fonder) 0 17150 17150 

8400 Räntekostnader 0 -500 -433 

8423 Räntekostn för skatter och avg 0 0 0 

Resultat 0 68 773 -180 885 



STATISTIK 2018 
2018-01-01 - 2018-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 

Bilaga 3 



Statistik för utlåning 2018 (streaming och fysisk utlåning) samt informations- och utbildningsinsatser. 

Kommun Telknik Boklåda Bok&Media övrigt Museum Temalåda DVD Stream UR StreamAVM AVM info AVM Utb Summa 

Bromölla 10 89 9 27 52 3 578 7 875 1 11 641 

Båstacl 4 85 9 26 40 5 819 9 895 5 1 15 884 

Hässleholm 193 848 2 1 42 179 479 16 614 34 081 7 15 52461 

.KlipJPan 5 97 3 3 12 53 4504 10 260 1 3 14 941 

Osby 11 71 3 7 78 5 226 10 498 4 5 15 903 

Perstorp 2 32 28 2 569 4474 7105 

Simrishamn 9 94 15 34 13 3 739 6 783 1 10 688 

Tomelilla 7 182 12 44 56 3 381 7 839 11 521 

Astorp 10 44 4 28 44 4 276 8 742 2 1 13 151 

Ängelholm 150 1 18 32 184 15 076 24230 39 691 

Örkelljunga 2 35 8 16 28 4140 6 019 7 10 255 

Ö Göinge 19 124 1 4 17 90 5 322 8 978 3 11 14569 

Esmv 20 185 13 64 66 7 450 15 575 1 23 374 

Hörby 20 145 19 36 46 5 734 13 338 2 2 19 342 

Höör 8 103 22 27 96 3 967 7 447 3 6 11 679 

Kristianstad 86 292 4 80 91 334 27207 47 282 4 13 75 393 

Kävlinge 1 98 6 10 13 4439 18 221 1 22 789 

Laholm 13 184 5 2 22 125 6 639 12 214 2 19 206 

Landskrona 35 170 205 

Lund 83 20 5 185 719 1 012 

Sjöbo 295 950 1245 

Staffanstorp 6 821 2 919 3 746 

Svalöv 25 88 4 70 64 1 775 4125 1 1 6153 

Sölvesborg 4 404 873 1 281 

SUMMA 445 3 029 16 1 273 762 1904 133195 263 507 42 61 403 235 

Sammanställt av Martin Sarkar i 90111 

övrigt= Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, Ljud 
AVM Info= lnformationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga) 

AVM Utb =Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 



Jämförelse av utlåning fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2018. 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Br<>mölla 11 641 10448 10324 9366 7367 7514 6272 6727 
Bifsto:ael 1588d 11543 10 649 8603 8023 7451 em 7 839 
Eslöv 23374 20284 18862 16309 14857 12 047 13965 6668 
Hli:ssleholm 52461 49359 45472 44579 45115 37 120 33370 30220 
H6rbv 19342 12933 10 621 8523 7818 7708 7694 6524 
H6ar 11679 11 671 11 125 9885 . 10 566 8646 7618 6750 
KJipp:.n 14941 13761 11386 10060 9571 8234 9361 8376 
Kristl:mstad 75393 66998 61322 51376 48876 46819 43534 37 244 
KivUnge 22789 11 0021 8750 4420 1 631 1 07.0 441 317 
Laholm 19206 16303 15329 21449 15 066 13709 13300 9369 
Landskrona 205 49 177 149 153 112 
Lund 1 012 1 014 693 520 
Malmö 341 26 
Osby 15 S03 12 747 12709 13355 14027 11101 11 226 9376 
Perstorp 7105 6678 6099 5331 5911 5038 5925 4490 
Simri!>hamn 10688 8728 9964 7774 8907 9763 10793 8215 
SJObo 1 245 518 369 383 466 428 
Sb!ffänstorp 3746 2708 2151 1391 1237 980 194 
Sv>l6v 6153 5937 5320 6169 4793 3419 3065 2240 
Sölvesborg 1281 1877 1567 694 829 1551 1301 874 
Tomelllla 11 521 12 150 11 020 10553 10864 10096 10292 7404 
As torp 13151 12233 9 189 10051 11200 10618 10801 9273 
Än~clholm 39591 33800 29326 26491 22975 23455 2.0548 17471 
Orkelijungo 10255 8529 9798 9239 8744 7163 6319 6203 
östra GllinQe 14569 10563 10744 9822 9102 9873 10 859 9495 
S::akommuner 403 235 342172 313 990 286492 268 098 243865 233 655 195 075 
I Övriga I 1 14611 9880 
Totalt 403235 342172 313 991 286 492 268 098 243 865 248 266 204 955 

I Total summa av utlåning respelctive åd 
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AV 
MEDIA SKANE 

Bilaga till statistik för 
streaming och utlån 
2019-03-11 

Statistik för AV Media Skånes insatser i våra kommuner 
avseende AV Media information samt utbildningar/work
shops 2018. 

Bromölla 

Kommun 

Båstad 

Sandlycl<esl<olan 

Strandäni:issl<olan F-6 

östra Karups sl<ala 

Västra Karup skola 

Förslövs skola F-9 

Båstad Montessori 

Båstad kommun 

Hässleholm 

'180110 Dialogmöte BUN 

AV Media Skåne info 
181204 + Läshörnan 

181126 AV Medla Skåne info 
AV Medla Skåne Info 

180813 + Läshörnan 
AV Media Skåne info 

180914 + Läshörnan 

180312 Workshop 

180618 AV Media Skåne info 

180129-0226 Lån av 30 skrivaren 

180409-0604 Lån av 30 skrivaren 

Cartoonlst 
Mindomo 

Cartoonist 

Strandäng 

Strandäng 

Förvallningschef 
Utvecklln sledare 

Pedagoger, 7 st. 

PeclaQoQer 30 st. 

Pedagoger 

Pedagoger 

Elever åk 8 

Pedagoger 

1 

Kommun 180813 Worl<shop Ozobot/Sphero Teknik för tjejer 20 st. 
Kommun grundskola Visning & prova 
Industrinatten 180320 Mässa Ootlmerahallen 1 På robotar Elever åk 8 

Grönäni:isskolan F-6 180831 workshoo OzobotJSphero Elever åk 6 24 s. t 

180907 workshop Ozobot/S phero Elever åk 6 22 st. 
AV Medla Skåne info 

181106 F-3 PedaQoger 14 st. 

Läredasl<olan F-6 180123 Föreläsning Programmering Pedagoi:ier 

180208 Workshop Programmerina Pedagoger 

Läredaskolan F-9 181120 AV Medla Skåne Info Pedagoger ca 40 st. 
Söderpcirkskolan F-3, 
Vinslöv 180423 Föreläsning Programmering Pedagoger 

180816 Workshop Programmering Pedagoger 

181016 Workshop Blue-bot Elever åk 1 26 st. 

181024 Workshop - Scratch Jr Elever åk 1 26 st. 

AV Medla Slcåne I Flnjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnl': 222000-0943 

Webb: avmediasl<ane.se I E-post: kontal<l@avmediaskane.se 



Thoren Framtid F-9 

Vannarödsskolan 6-9 
/ Lejonskolan F-5 
Sösdala 

Västerskolan F-6 

T4 Grundsär 

T4 Vux Lärvux 

Klippan 
Kommunen 

Vedbv skola 

Klippan I Ventilen 

Osby 

Bibliotek 
Parkskolan, Killeberg 
Och Visseltofta skola 

örkenedskolan 

Lönnegårdens 
förskola 

Angsgården 
Klockarskogsgården/ 
Regnbågen 

Perstorp 
Inga aktiviteter. 

181107 Workshop 

AV Medla Skåne info, 

180522 Läshörnan 4-6 

180831-

181002 Lån av 3D skrivaren 

180122 Föreläsning 

181210 AV Media Skåne info 

180904 Visning av robotar 

180914 Workshop 

180917 Workshop 

180205 AV Media Skåne info 

180214 Workshop 

180314 Studiebesök hos oss 

181123 Programmerinq 

180403 Föreläsning/workshop 

181109 Workshop 

181123 AV Mediä Skåne Info 

180806 Workshop 

180813-14 AV Media Info 

180912 Workshop 

180912 Info 

181015 AV Media Skåne Info 

181029 Promammerinq 

181029 AV Media Skåne Info 

181121 Workshop 

181122 Workshop 

2 

Analog 
programmering Pedagoger 

Pedagoger 

Skolans 
Digitalisering Pedagoger 

Inspiration 35 pedagoger 

Pedagoger 

Ozobot Elever åk 6 20 st. 

Ozobot Elever åk 6 20 st. 

Pedagoger 

Elever åk 9 5 st./ 
Cartoonist Pedagoger 2 st. 

AV Media Skåne 
info Lärare och elever 

90 st. Pedagos:ier 

Programmering Peda;:io;:ier 

Cartoonist Elever åk 5-6 50 st. 
Spec.ped. centralt 12 
s. 

Skollovsaktivitet barn 
Programmering ca 15 st. 

Pedagoger alla 
skolor 

Elever ca 80 st. 

Prag. I Creaza Pedagoger 6 st. 

Pedagoger 20 st. 

QR"koder Pedagoger 20 st 

Blue Bot Pedaqoger 20 st. 

Cartoonist Elever åk 2 29 st. 

Cartoonist Elever åk 3 25 st 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 



Simrishamn 
I Kommunen 

Tomelilla 
Inga aktiviteter. 

Åstorp 
Haganäs F-3 

4-6 

Hyllinge F-9 

Ängelholm 
Inga aktiviteter. 

Örkelljunga 

kommun 

kommun 

Grundslwla 
Ekets skola I 
Tockarps skola I 
Von Reisers skola 

Be rings kolan 

Solängskolan 
Samarbete studiedag 
örkelijunga/Båstad/ 
Höganäs 

Östra' Göinge 

kommun 

Glimåkrasl<olan I 
Mölleskolan 

1809191Av Media Info 

181210 Läshörnan 

181210 Läshörnan 

181115 Workshop 

180503 AV Media Skåne info 

180515 AV Media Skåne Info 

180814 AV Media Skåne info 
~--··~--· ··-·---- ·-·· 

180528 AV Media Skåne info 

180813 AV Media Skåne info 

AV Media Skåne info I 
180306 Föreläsning 

181022 AV Media Skåne info 

Föreläsning/workshop/ 
180213 AVMS info 

180817 Workshop 

180126 Workshop 

180504 Workshop 

180522 Workshop 

180904 Workshop 

180911 Workshop 

181001 Workshop 

3 

I Kommunstyrelsen I Politiker Tjänstemän 

ca 50 pedagoger F-6 

Ozobot Elever åk 3 ca 45 st. 

kultur- och fritids-
respektive 

fokus utbildningsnämnde 
Läsförståelse, ns presidier och 
Källkritik, Stöd till deras respektive 
pedagogerna förvaltninoschefer 

För rektorer 

Pedaqoqer 

Pedaooner 

Pedagoner 

Programmering Pedagoqer 

Läs hörnan 2 Skolbibliotekarier 

MIK/programmering/ 
Cartoonist Pedagoger 

Ozobot/Sphero Pedagoger 20 st. 
Elever Fritids 

Cartoonist (Mölle) 
Elever åk 3 ca 20 

Cartoonist st. (Glimåkra) 
Elever åk 3 ca 20 

Mindomo st. (Glimåkra) 
Elever åk 6 25 st. 

Cartoonist (Glimåkra) 
Elever åk 6 25 st. 

Mindomo (Glimåkra) 
Elever ål< 6 25 st. 

Programmerinq (Glimåkra) 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161··8163 j Orgnr: 222000-0943 
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Kviingeskolan 180227 Workshop/Föreläsning 

180228 Workshop 

Snapphaneskolan 180424 Workshop 
Färe 
Montessoriförskola 180910 AV Media Skåne Info 

GUC Broby 180816 AV Media Skåne Info 

GUC SFI Hanaskog 180903 AV Media Skåne Info 

Eslöv 

Ölyckeskolan 180312 Workshop 

Hörby 
Frosta skola F-6 + 
Modersmåls-
undervisning 180814 AV Media Skåne info 

180828-
180829 Workshop 

Kilhults skola I 
Alvdalss kolan 180613 AV Media Skåne info 

Kilhults skola 

Höör 

kommun vt-18 workshop 

181121 AV Media Skåne info 

Fritids lärträff 180918 
Ringsjöskolan 7-9 / 
Tiörnarps skola 181127 Workshop 
Sätoftaskolan I 
Gudmuntorp skola 180821 AV Media Skåne info 

Sätofta 180904 

181002 Workshop 

Gudmuntorp 181113 Läshörnan info 

181105 Workshop 
181105-

Segrande Liv 181203 Lån av 30 skrivaren 

Kristianstad 

Kommun 180910 AV Media Skåne Info 
Kärnhusets/ Öllsjö-
gårds/ Öllsiö förskolor 181031 Workshop 

Helqedalskolan F-3 180821 AV Media Skåne info 
180919, 
180921 Workshop 

Programmerinq 

Programmering 

Cartoonist 

Programmering 

Programmering -
Ozobot/Sphero 

Cartoonist 
(+Mindomo åk 5-6) 

Programmering vid 
6 tillfällen 

4 olika pass 

Cartoonist/Mindomo 

Ozobot/ Blue Bot 

Cartoonist 

Ozobot 

Ozobot 

Programmering 

Programmering 

Elever åk F-6 
/Pedagoger 
Elever åk F-6 Hela 
skolan 

Elever årskurs 5 

Pedaqoqer 

25 pedagoger 

15 pedagoger 

Elever åk 3, 2 
klasser 

Elever åk 4-6 ca 
80-90 st. 

PedaqoQer 

Fk-6 55 st. I 5 st. 

Pedaqoqer åk F-6 
Pedagoger åk F-9, 
39 st. 

Fritids 
Elever åk 1-3 ca 
60 st. /Tiörnarp 
Pedagoger+fritids-
personal 

Elever åk 6 

Elever åk 6 40 st. 

Pedaqoqer 7 st. 

Elever åk 6 24 st. 

Ulrika Daleroth 

IKT-pedagoger 
Centralt 3 st. 

Pedagoger 20 st. 

Elever åk 1-3 ca 
120 st. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
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181025, Elever ål< 1-3 ca 
181026 Workshop Cartoonist 120 st. 

181126 Workshop Cartoonist Elever åk 2 40 st. 

Helgedalsskolan 4-6 180821 AV Media Skåne info 

GamleQårdskolan F-2 181023 Workshop Proqrammering Elever åk F 40 st. 

Gamlegårdskolan 3-5 181211 Workshop Ozobot Elever åk 3 20 st. 

181214 Workshop Ozobot Elever åk 3 20 st. 
Everöds skola I 
Vittskövle skola 181029 AV Media Info PedagoQer 

Elever åk 1-3 17 st. 
181112 Workshop Cartoonist Vittskövle 

Elever ål< 3-5 ca 
181203-04 Workshop Cartoonist 80 st. Everöd 

Elever åk 1-3 10 st. 
181217 Workshop Mindomo Vittskövle 

Villaskolan I Yngsjö Cartoonist, Elever åk 5, 54 st. 
skela 181129 Workshop Mindomo Villaskolan 

180227-
Nosabyskolan 0405 30 skrivaren 

Mindomo/Screenca Elever åk 4-6, 
Trolle Ljungby skola 180111 Workshop stomatic/Cartoonist Pedagoger 

Elever Fritids åk 
1804'18 Workshop Film med iPad F-4 

Laholm 
Föreläsning/ 

Glänningeskolan 180108 workshop Programmering PedagoQer 
Green Screen/ 
Scratch/ 

Blåkullaskolan I CartoonisU 
Melbystrandsskolan 180329 Workshop Stop motion Pedagoger 

Kävlinge 
\ Ljungenskolan !Av Media Skåne Info 130 lärare 

Svalöv 
Kommun 180507 Föreläsning /Programmering PedagoQer 

Midgård 180906 \Muzzv PedagoQer 6 st. 

AV Medla Skåne l Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Tjänsteskrivelse 
 

1 (1)

 

 

Datum: 2019‐04‐29 
Handläggare: Elisabet	Edner 
Dnr: UN	000169/2019 
Till:  Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen,	Kommunfullmäktige	

	
Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne 
	
Förslag till beslut 
	
	
1.	Uppmana	direktionen	att	ta	fram	indikatorer	för	att	underlätta	uppföljning	av	mål.	
2.	Uppmana	direktionen	att	säkerställa	att	balanskravet	uppfylls	2019	och	att	återställning	av	
underskottet	sker	inom	tre	år.	
3.	Direktionen	för	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne	beviljas	ansvarsfrihet	för	år	2018.	
4.	Bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	2018	läggs	till	handlingarna.	
	
 
Bakgrund 
	
Båstads	kommun	är	en	av	medlemskommunerna	i	Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne.	AV	
Media	Skåne	är	en	samverkansorganisation	mellan	12	medlemskommuner	och	ytterligare	11	
kommuner.	AV	Media	är	en	pedagogisk	och	teknisk	resurs	för	förskola	och	skola	som	arbetar	för	
att	inspirera	hur	digitala	verktyg	och	användandet	av	film	och	böcker	kan	skapa	givande	under‐
visning.	
	
Direktionen	för	kommunalförbundet	har	översänt	bokslut	och	verksamhetsberättelse	för	år	2018	
samt	även	revisionsberättelse	med	en	hemställan	om	att	respektive	fullmäktige	i	medlemskom‐
munerna	beviljar	direktionen	ansvarsfrihet	för	det	gångna	verksamhetsåret.	
	
AV	Media	har	tagit	till	sig	kritiken	från	tidigare	och	har	arbetat	med	att	utveckla	den	ekonomiska	
rapporteringen.	Förbundet	har	också	avvecklat	sin	försäljning	av	IT‐relaterade	produkter	samt	
påbörjat	ett	arbete	att	med	att	omförhandla	avtalen	med	samverkanskommunerna.	
	
	
Beslutet skall expedieras till: 
 

Kommunalförbundet	AV	Media	Skåne,	Ekonomienheten	
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Revisionsberättelse	AV	Media	Skåne	2018	
Hemställan	om	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2018	



AV 
MEDIA SKÅNE 

Kommunfullmäktige 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2019 °04~ 0 4 
Dnr .. ~.?. ... 9.9.~ ?>.U.! 
•... 1:..9. ~~ .. :: . 3. Q.$:. ..... 

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

BÅSTADS KOl\JIMUN 
Utbildningsnämnden 

2019 ·04· 0 5 
Dnr •• lJ.~ .. .Q.Q.0.. 1. fJ.~/ 
........ 2.Q .. t~.:: .. 9.05... 

2019-04-04 

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 

att överlämna årsredovisning för år 2018 till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 

att överlämna revisionsrapport och revisionsberättelse till respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar 
direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2019-06-30. 

Bifogat finns: 

• Protokoll för direktionsmöte 2019-03-11 
(med bilaga 1: Årsredovisning för år 2018, bilaga 2: Utfallet i 
prognosunderlaget december 2018 och bilaga 3: Statistik för 2018) 

• Revisionsberättelse för år 2018 

• Revisionsrapport 2018 

Postadress: 
Box 177 

Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande 

eu 

Mikael Linden, 
Verksamhetschef 

Besöksadress: 
Flnjagatan 44 

281 22 HÄSSLEHOLM 

Telefon: 
0451-38 85 80 

E-post: 
kontakt@avmediaskane.se 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 97  Dnr KS 000489/2018 - 906 

Budgetuppföljning - tertial 1 

 
Beskrivning av ärendet Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2019-04-30. 

Resultatet för helåret beräknas bli ett överskott på +12,5 mkr, en negativ 
avvikelse mot budget med 3,6 mkr. 

 
 Bedömningen för helåret 2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla ett utav 
kommunfullmäktige fastställda finansiella mål. Kommunen bedöms inte 
uppfylla målet om att kommunens överskott ska uppgå till 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat resultat på 
12,5 mkr uppgår överskottet till 1,6 procent. Målet att investeringar (exklusive 
VA) ska finansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras uppfyllas. 
Investeringarna beräknas kunna täckas till 53 procent av skattemedel. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från ekonomichef Elisabet Edner, 2019-05-14  
 Budgetuppföljning 2019-04-30 
 
Föredragande  Ekonomichef, Elisabet Edner, föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. Budgetuppföljning per 2019-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2019-04-30. 
 3. Nämnderna uppdras att inkomma med specificerade handlingsplaner. 
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Budgetuppföljning 2019-04-31 
 
Förslag till beslut 
 
1. Budgetuppföljning per 2019-04-30 för Båstads kommun godkänns. 
2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2019-04-30. 
3. Nämnderna uppdras att inkomma med specificerade handlingsplaner. 
4. Uppdra förvaltningen att inkomma med specificerad handlingsplan för avvikelse för kom-
munstyrelsens verksamheter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per 2019-04-30. Resultatet för helåret 
beräknas bli ett överskott på +12,5 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 3,6 mkr. 
 
Bedömningen för helåret 2019 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Be-
dömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla ett utav kommunfullmäktige fastställda 
finansiella mål. Kommunen bedöms inte uppfylla målet om att kommunens överskott ska 
uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat resultat 
på 12,5 mkr uppgår överskottet till 1,6 procent. Målet att investeringar (exklusive VA) ska fi-
nansieras till 50 procent med skattemedel prognostiseras uppfyllas. Investeringarna beräknas 
kunna täckas till 53 procent av skattemedel. 
 
Bakgrund 
Under flera års tid har förvaltningen instruerats att inkomma med handlingsplaner vid budget-
avvikelser i samband med tertialboksluten, vilket inte har skett i önskad omfattning. Inför 
tertialbokslutet poängterades för nämnder och förvaltningen behovet av handlingsplaner och 
åtgärdsplaner vid budgetavvikelse. Inkomna handlingsplaner är återgivna i verksamhetsberät-
telserna. 
 
Kommunen behöver utveckla användandet av handlingsplaner och åtgärdsplaner vid avvi-
kelse.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Budgetuppföljning 2019-04-30 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör Erik Lidberg 
 
Båstad 2019-05-14 
 
 
Elisabet Edner 
Ekonomichef 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Målredovisning 

 
 

Målredovisning 

 

 

Båstads kommun har tre övergripande fullmäkti-
gemål samt sex nämndsmål och har under året 
arbetat efter den budget som Kommunfullmäk-
tige beslutade om.  

 
 

	
 

 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Enligt den senaste medborgarundersökningen är 
invånarna i Båstad nöjdare än genomsnittet med 
sin kommun. Över hälften skulle rekommendera 
sina vänner och bekanta att flytta till Båstad. Bjä-
reborna är även nöjda med kommunens kommer-
siella utbud samt fritidsmöjligheter.  

 
 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppfyllt. 

Även här får Båstad ett något bättre betyg än ge-
nomsnittet för Sveriges samtliga kommuner. Det 
finns dock mycket som kan ytterligare förbättras. 
Till exempel måste vi bli snabbare på att svara på 
e-mail. Under 2019 kommer vi att vidta åtgärder 
för att bli bättre på detta område. 

 
 

 
 

Kommunen har satt upp följande finansiella mål:	
 

Överskott ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter 
och generella bidrag.  

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Efter första tertialen prognostiseras ett resultat 
på + 12,5 mkr för 2019, vilket innebär 1,6 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kom-
munens drift och verksamheter drar ner resulta-
tet medan överskottet på den finansiella sidan 
balanserar upp dock inte tillräckligt för att kom-
munen ska uppnå målet om 2 procent. 

Investeringarna ska finansieras till 50 procent med 
skattemedel. Härmed avses de skattefinansierade in-
vesteringarna. 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. 

Investeringarna beräknas kunna täckas till 53 
procent av skattemedel. Båstads kommun har för 
närvarande ett mycket stort investeringsbehov. 
För att klara den tillfälliga ökningen har kommu-
nen satt det finansiella målet till 50 procent istäl-
let för de tidigare 100 procent. Det är dock viktigt 
att på längre sikt kunna finansiera investering-
arna utan att öka skuldsättningsgraden. 

 
 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Vi placerar oss inte bland de 10 bästa kommu-
nerna även om vi får bra resultat i de flesta del-
målen. Att vara bland de 10 bästa är ett mycket 
ambitiöst mål. Även vår placering, plats 22 bland 
landets 290 skolkommuner är en bra prestation. 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Detta är ett högt uppsatt mål. Även om vi når 
många av delmålen, uppfyller vi inte huvudmålet. 
92 procent av vård- och omsorgstagarna tycker 
att hemvården håller en god kvalitet. Även sär-
skilt boende får ett gott betyg. Alla vård- och om-
sorgstagare har möjlighet att vara delaktiga i sin 
genomförandeplan, vilket är positivt. Däremot 
önskas mer tid hos vård- och omsorgstagare. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka 
kvaliteten i den vård och omsorg som bedrivs. 

 

 

 

 

 

Fullmäktigemål 1  

Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och 

verka i 

Fullmäktigemål 2  

Båstads kommun är välkomnande, professionell 

och tydlig 

Fullmäktigemål 3  

Båstads kommun är i ekonomisk balans 

Nämndsmål 1  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

skolkommuner 

Nämndsmål 2  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa 

kommuner inom vård och omsorg 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Målredovisning 

 
 
 

 

 
 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt.  

Enligt 2018 års mätning ”löpande Insikt” ligger 
vår kommun på plats 118. Jämfört med förra mät-
ningen (plats 49) har vi halkat ner rejält.   

Vi är dock ungefär lika bra som innan vad gäller 
myndighetsövning (bygglov, miljö- och hälso-
skydd och livsmedelskontroll). Det stora tappet 
beror främst på att andra kommuner höjt sina re-
sultat mer än vi. 

Även enligt Svenskt Näringslivs ranking ”Före-
tagsklimat” hamnar vi på plats 118 bland Sveri-
ges kommuner. 

Det finns delområden som Båstad är mycket bra 
på, exempelvis antal nystartade företag som finns 
kvar efter tre år. Däremot måste vi bli ännu 
bättre på att samverka och ge service till våra fö-
retagare. 

 

 

 
 

 

 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Enligt Miljöaktuellts ranking 2019 är vi på plats 
54, vilket innebär att vi tappat 14 placeringar 
(från plats 39 2018).  På toppen återfinns främst 
större kommuner, med några undantag. 

Tittar man enbart på gruppen mindre kommuner 
hamnar vi på plats 14, vilket är en bra placering 
med tanke på att gruppen består av hela 136 
kommuner. 

Sedan tidigare har kommunen arbetat fram ett 
Miljöprogram och under 2018 har det bildats en 
miljö- och hållbarhetsgrupp. Gruppens uppgift är 
att arbeta brett och horisontellt med miljö- och 
hållbarhetsfrågor och genom ett systematiskt ar-
bete kan vi nå målet på lite längre sikt. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad placerar sig på plats 141 enligt SKL:s 
Öppna Jämförelser, vilket är en förbättring med 
25 placeringar. Antalet inbrott är högt och även 
antal våldsbrott har ökat. Kommunen har vidtagit 
åtgärder för att minska inbrotten (projektet DNA-
märkning). Även på trygghetsområdet kan vi nå 
längre genom att samverka med andra aktörer 
(polisen, allmänheten, föreningar med flera).  

Eftersom trygghet är en fråga med hög prioritet, 
har kommunen initierat rekryteringen av en sä-
kerhetschef/trygghetssamordnare. 

 

 

 

 
 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. 

Båstad har ett rikt kulturliv med många arrange-
mang året runt. De kommunala insatserna kom-
pletteras av ett stort engagemang både från ide-
ella föreningar och privata aktörer. Enligt mät-
ningen Nöjd Medborgar-Index-Kultur (UO9401) 
har vi ett resultat som är bättre än genomsnittet 
för riket, men vi når inte ända fram till de bästa 
placeringarna. 

Utvärdering god ekonomisk hus-
hållning 
God ekonomisk hushållning regleras i Kommu-
nallagen och innebär förutom att räkenskaperna 
går ihop även ett krav på att kommunen bedriver 
verksamheterna på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. Genom mål och riktlinjer sta-
kas den politiska färdriktningen. 

Fullmäktigemålen nås delvis, men trots bättre re-
sultat på nästan alla områden når vi inte upp till 
något av våra nämndsmål. Detta beror främst på 
att målen är så ambitiösa och högt uppsatta. 

Sammantaget görs bedömningen att Båstads 
kommun delvis uppfyller kravet på god ekono-
misk hushållning.

Nämndsmål 3  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

näringslivskommuner 

Nämndsmål 4  

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom miljö och hållbart samhällsbyg-

gande 

Nämndsmål 5 

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 bästa 

kommuner inom trygghet och säkerhet 

Nämndsmål 6 

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till 

kulturupplevelser året runt. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Målredovisning

BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30

Målredovisning

Kommunfullmäktigemål RT = Resultatindikatorer     E = Effektivitetsindikatorer     V = Volymindikatorer

KF-mål 1 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Nöjd regionindex för hur invånarna bedömer Båstads 
kommun som en plats att leva och Bo på. (SCB, 
medborgarundersökning).

RT Nöjd-Region-Index är 66, vilket är något bättre än genomsnittet 
för samtliga kommuner. 53% skulle rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Båstad. 

Nöjd inflytandeidex för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter 
och beslut i Båstads kommun. (SCB, 
medborgarundersökning)

RT Nöjd-Inflytande-index är 43. Samtliga kommuners medelindex är 
40. Mest nöjd är man inom frågeområdet information . Under året 
kommer vi att undersöka hur vi kan förbättra vår dialog med 
medborgarna. 

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
mätning INSIKT

RT Enligt senaste servicemätningen hamnar Båstads kommun på 
plats 118 (49 vid förra mätning). Det stora tappet i rankingen 
beror främst på att andra höjt sina resultat medan vi är ungefär 
lika bra som tidigare.

KF-mål 2 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Nöjd medborgarindex för hur invånarna bedömer de 
kommunala verksamheterna  i Båstads kommun (SCB, 
medborgarundersökning)

RT Nöjd-Medborgar-Index är 56, vilket är något bättre än 
genomsnittet för samtliga kommuner. Mest nöjd är man med 
räddningstjnstern och V&A-verksamheten, minst nöjd med 
verksamheten för utsatta personer.

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-
post och får svar inom två arbetsdagar. (KKIK)

V 59 % får ett svar inom två arbetsdagar. Att bli bättre på detta 
område måste prioriteras under 2019.

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med 
handläggareför att få svar på en enkel fråga . (KKIK)

V 61% får ett svar på en enkel fråga vid kontakt via telefon inom 60 
sekunder.

Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott 
bemötandenär de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen. (KKIK) 

V 89 % uppfattar att de får ett gott bemötande när de ställt en 
enkel fråga via telefon. Medelvärde för samtliga kommuner är 85 
%.

KF-mål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun är i 
ekonomisk balans

Båstads kommuns resultat, finansiella mål Enligt prognosen efter första tertialet kommer vi klara 
balanskravet, men når endast ett av de finansiella målen.

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag

RT Efter första tertialen prognostiseras ett resultat på + 12,5 mkr 
för 2019, vilket innebär 1,6 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Kommunens drift och verksamheter drar 
ner resultatet medan överskottet på den finansiella sidan 
balanserar upp dock inte tillräckligt för att kommunen ska uppnå 
målet om 2 procent.

Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras 
till 50 procent med skattemedel.  

RT Investeringarna beräknas kunna täckas till 53 procent av 
skattemedel. Båstads kommun har för närvarande ett mycket 
stort investeringsbehov. För att klara den tillfälliga ökningen har 
kommunen satt det finansiella målet till 50 procent istället för de 
tidigare 100 procent. Det är dock viktigt att på längre sikt kunna 
finansiera investeringarna utan att öka skuldsättningsgraden.

Nämndsmål
Nämndsmål 1 Mätmetod Mått Prog-

nos 
2019

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
skolkommuner 

10:e bästa grundskola enligt öppna jämförelser, 
sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor 
(U15538)

RT Vi placerar oss på plats 22 (plats 38 under 2017). Ett fantastiskt 
fint resultat, även om vi inte når upp till målet

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år 
(N17449)

V 59,8 % fullföljde inom tre år på de högskoleförberedande 
programmen.

Andel elever som påbörjar studier vi högskola eller 
universitet inom två år efter avslutad gymnasieutbildning 
(N17497)

V Uppdaterad information är inte tillgänglig i KOLADA

Andel examina YH (egen mätning) V 91% (83% förra gången) tog examen vid yrkeshögskolan.
Andel i arbete efter utbildning (egen mätning efter 6 
månader)

V 90% har arbete 6 månader efter avslutad utbildning.

Nivå SFI (skolverket) E 97 elever har gjort nationella prov varav 96 blev godkända.

Båstads kommun är 
attraktiv att leva bo och 
verka i

Båstads kommun är 
välkommnande, 
professionell och tydlig
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Målredovisning

BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30

Nämndsmål 2 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 10 bästa 
kommuner inom vård 
och omsorg

En av Sveriges 10 bästa  ÄO-kommuner enligt öppna 
jämförelser 

RT Målet är inte uppnått enligt SKL:s ranking Öppna Jämförelser 
"Vård och omsorg om äldre".

Andel nöjda brukare i hemvården RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun tycker att 
hemvården håller en god kvalitet (92%). Verksamheten arbetar 
kontinuerligt med att öka kvaliteten i den vård och omsorg som 
bedrivs.

Andel nöjda brukare i särskilt boende RT Vård- och omsorgstagarna i Båstads kommun är nöjda med 
särskilda boende till 89 % enligt Öppna Jämförelser 2018. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel brukare nöjda med inflytandet i hemvården RT Inom hemvården är 57% av vård- och omsorgstagare nöjda med 
möjligheten till inflytande enligt Öppna Jämförelser 2018. 
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kvaliteten i den 
vård och omsorg som bedrivs.

Andel personer med hemvård som varit delaktiga i 
genomförandeplanering

RT Samtliga vård- och omsorgstagare har möjlighet att vara 
delaktiga i sin genomförandeplan.

Andel tid hos brukare E Av vård- och omsorgstagarna inom hemvården anser 57 % att det 
finns tillräckligt med tid och 35 % av vård- och omsorgstagare 
inom särskilt boende anser att det finns tillräckligt med tid enligt 
Öppna Jämförelser 2018. Det är en förbättring inom såväl 
hemvård som särskilt boende.

Nämndsmål 3 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa näringslivskommuner enligt SKL:s 
INSIKT

RT Enligt senaste servicemätningen hamnar Båstads kommun på 
plats 118 (49 vid förra mätning). Det stora tappet i rankingen 
beror främst på att andra höjt sina resultat medan vi är ungefär 
lika bra som tidigare.

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
service till företagen

RT Båstad är på plats 212 enligt 2018 års mätning, vilket är en 
försämring med 62 placeringar.

En av de 25 bästa placeringarna i Svenskt näringslivs 
ranking kring företagarnas uppfattning om kommunens 
tillämpning av lagar och regler

RT Placering 227, 1 placering ner. Här finns förbättringspotential. 
Arbete med bemötande och klarspråk har pågått inom 
Samhällsbyggnad.

Antal företag med anställda ska öka V Båstads kommun ligger högt inom detta område. Vi ligger på 
plats 10 enligt Svenskt Näringslivs ranking.

Det ska finnas minst 15 000 m2 ledig tomtmark planlagd 
för verksamheter

V Vi uppfyller målet.

Nämndsmål 4 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

En av Sveriges 25 bästa miljökommuner enligt 
Miljöaktuellts ranking

RT Enligt miljöaktuellts ranking 2019 placerar sig Båstad på plats 53 
(39) vilket är en försämring med 14 placeringar. Mindre 
kommuner har svårare att nå topplaceringar och tittar man på 
gruppen mindre kommuner hamnar vi på plats 14.

30 procent av kommunens livsmedel ska vara miljömärkta 
eller närproducerade

V Målet är uppfyllt.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
ska vara minst 60 procent
KKiK (U07414)

V Båstads kommun är på 5:e plats i Sverige avseende återvinning av 
hushållsavfall med  59% återvinningsgrad.

Andelen miljöbilar i kommunens verksamhet ska öka 
(miljöbilar enligt skatteverkets definintion)(U00437)

V Ökningstakten av andelen miljöbilar har avstannat, men jämfört 
med hela riket har Båstad fortfarande en hög andel miljöbilar i 
kommunens verksamhet.

Nämndsmål 5 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommun inom trygghet 
och säkerhet

Båstads kommun ska vara en av Sveriges 25 tryggaste och 
säkraste kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser

RT Enligt Öppna Jämförelser Trygghet och säkerhet 2018 förbättrar 
vi vårt rankingresultat med 25 placeringar och hamnar på plats 
141 (166). Vi måste fortsätta arbetet med att få ner antalet 
stölder och ingreppsbrott (exempelvis inbrott). Vi kommer 
troligtvis inte nå upp till de bästa placeringarna under 2019.

Nämndsmål 6 Mätmetod Mått Prog-
nos 

2019

Utvärdering/Kommentar

Båstads kommun ska 
främja allas möjligheter 
till kulturupplevelser 
året runt

 Nöjd medborgarindex kultur 75 eller högre 
(SCB, medborgarundersökning)

RT Enligt den senaste undersökningen var Nöjd medborgarindex 
kultur 65, vilket är ett högt betyg jämfört med riksgenomsnittet 
(62). 

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
kommuner inom miljö 
och hållbart 
samhällsbyggande

Båstad ska vara en av 
Sveriges 25 bästa 
näringslivskommuner
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Omvärldsanalys/Finansiell analys 

Omvärldsanalys 

Befolkning 
Den 30 april uppgick antalet invånare till 14 996 
vilket är en ökning med 48 personer sedan års-
skiftet (14 948). Motsvarande uppgift för januari-
april 2018 är en ökning med 34 personer till 
14 830. 

Ökningen innevarande år beror på ett positivt in-
flyttningsnetto på +70 samt ett negativt födelse-
netto på -22. Det flyttade ut 263 personer och 333 
flyttade in och det föddes 41 barn och 63 personer 
avled. Uppgifterna är hämtade från Tekis Kid. 

Finansiell analys 

Prognos årets resultat 

Rapporttidpunkt budget prognos avvikelse 

Februari +16,1 +11,2 -4,9 

Mars +16,1 +9,3 -6,8 

April +16,1 +12,5 -3,6 

Båstads kommuns prognostiserade resultat för 
2019 uppgår till 12,5 mkr, vilket är en negativ av-
vikelse i förhållande till budget med -3,6 mkr. Re-
sultatet för 2018 var 15,2 mkr.  

Budgetavvikelserna för den ordinarie verksam-
heten uppgick till -21 mkr inklusive demografi-
reserven. Att årets resultat ändå prognostiseras 
bli positivt förklaras delvis av att kommunen un-
der året beräknas få exploateringsintäkter med 
ca 13 mkr. Dessa är för försäljning av tomter och 
är således engångsintäkter. 

Utdelning och borgensavgifter prognostiserar en 
positiv avvikelse om 1 mkr som till största del be-
ror på att Kommuninvest gav högre utdelning än 
budgeterat. En negativ avvikelse om -0,7 mkr 
prognostiseras på skatteintäkterna. Flera finansi-
ellt poster så som borgensavgift, avskrivningar, 
pensionsavgifter och räntekostnader uppvisar 
positiva avvikelser och prognostiseras samman-
lagt ge en positiv avvikelse om 3,8 mkr. 

Med en blick bakåt i tiden kan vi konstatera att 
resultaten under den senaste femårsperioden va-
rit positiva under samtliga år. Senaste året med 
negativt resultat var 2008. 

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta 
är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäk-
terna överstiga kostnaderna och ett negativt re-
sultat efter balanskravsjusteringar ska regleras 
under de närmast följande tre åren. Några under-
skott från tidigare år finns inte kvar att täcka. Det 
prognostiserade resultatet på 12,5 mkr innebär 
därmed att balanskravet kommer att uppfyllas. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Driftsredovisning 

 
 
 

Driftsredovisning
Kommunens	driftsredovisning	beskriver	hur	
nämnder	och	styrelser	under	året	har	hante‐
rat	de	medel	de	har	fått	för	att	utföra	sina	
uppdrag.		

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för 
en ekonomi i balans. Verksamhetsområdenas 
budgetavvikelser beräknas bli -21 mkr. Trots 
den stora avvikelsen så är det en förbättring 
jämfört med 2018 då avvikelsen uppgick till 
33 mkr för verksamhetsområdena. Årets pro-
gnostiserade avvikelse motsvarar 2,6 procent av 
nettokostnaderna. 

Verksamheternas negativa avvikelser beror 
främst på stora avvikelser inom bildning och ar-
bete ram med -7,2 mkr, vård- och omsorg 
med -6,7 mkr samt teknik och service 
med -3,3 mkr. 

En	närmare	beskrivning	av	varje	nämnds	resultat	och	
verksamhet	finns	att	läsa	i	kapitlet	Verksamhetsberät‐
telse. 

 

 
 
Prognostiserad budgetföljsamhet bland nämnderna 
Föregående månads prognostiserade avvikelser i undre stapel med ljusare färg.

	

Diagram:	Prognostiserade	avvikelser	mot	budget	(mkr)	

	

 

 
 

 

 

	

0,0

0,0
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0,0
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0,0

0,0
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0,0
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0,0

0,0
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-0,1
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0,0

0,0

-0,9

0,5
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0,0

0,0
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0,0
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0,0

0,0

-1,8

0,0

-7,2

0,0

0,0
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0,0
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-6,8

KF - KF
KF - skolpeng bo/grsk

KF - skolpeng gymn
KF - hemvårdspeng

KF - boendepeng
KS - kommunstyrelse

KS - kommunkontor
KS - teknik och service sk.fin.

KS - samhällsbyggnad
KS - bildning och arbete

MN - myndighetsnämnd
MN - teknik och service sk.fin.

MN - samhällsbyggnad
UN - utbildningsnämnd

UN - barn och skola ram
UN - barn och skola RE

UN - bildning och arbete ram
UN - bildning och arbete RE

VN - vård och omsorgsnämnd
VN - vård och omsorg

Valnämnd, Överförm, Komrev
Demografireserv

Finansförvaltning
Total avvikelse
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Driftsredovisning 

 
 
 
Tabell:	Driftsredovisning	

(mkr) 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Bokslut 

2018 

Kommunfullmäktige -2,3 -2,3 0,0 -1,5 

Skolpeng, barnomsorg/grundskola -196,0 -196,0 0,0 -187,4 

Skolpeng, gymnasium -48,2 -49,1 -0,9 -47,3 

Hemvårdspeng -56,7 -55,8 0,9 -52,2 

Boendepeng -62,1 -63,7 -1,6 -64,4 

Kommunstyrelsen -155,3 -159,2 -3,9 -152,7 

- varav kommunstyrelse -3,0 -3,0 0,0 -2,5 

- varav kommunkontor -52,7 -52,7 0,0 -53,3 

- varav teknik och service -54,3 -57,6 -3,3 -54,3 

- varav samhällsbyggnad -2,9 -2,9 0,0 -3,0 

- varav bildning och arbete -42,4 -43,0 -0,6 -39,6 

Myndighetsnämnd -3,3 -3,3 -0,1 -1,9 

- varav myndighetsnämnd -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 

- varav teknik och service -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

- varav samhällsbyggnad -2,7 -2,7 0,0 -1,4 

Utbildningsnämnd -111,9 -121,2 -9,4 -127,2 

- varav utbildningsnämnd -0,5 -0,5 -0,1 -0,4 

- varav barn och skola ram -71,9 -74,0 -2,1 -77,1 

- varav barn och skola resultatenheter 0,0 0,0 0,0 -3,3 

- varav bildning och arbete ram -39,5 -46,7 -7,2 -44,4 

- varav bildning och arbete resultatenheter 0,0 0,0 0,0 -1,9 

Vård- och omsorgsnämnd -118,7 -125,4 -6,7 -125,8 

- varav vård- och omsorgsnämnd -0,4 -0,4 -0,0 -0,4 

- varav vård- och omsorg -118,3 -125,0 -6,7 -125,4 

Valnämnd -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

Överförmyndare -1,2 -1,2 -0,1 -1,8 

Kommunrevision -0,9 -0,9 0,0 -0,8 

Reserv för demografi -1,0 0,0 -1,0 0,0 

Summa verksamheter -757,8 -778,5 -20,7 -763,3 

Finansförvaltning 773,9 791,0 17,1 778,5 

SUMMA 16,1 12,5 -3,6 15,2 

VA 0 0 0 0 

TOTALT 16,1 12,5 -3,6 15,2 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Investeringsredovisning 

 
Investeringsredovisning
Kommunens investeringar (skattefinansierade, 
avgiftsfinansierade samt medfinansiering) under 
2019 beräknas uppgå till 169 (171) mkr. I bud-
get och tilläggsbudget finns 213 mkr avsatta.  

Bland de större investeringarna finns VA-inve-
steringar på 63 mkr och fastighetsrelaterade in-
vesteringar på 41 mkr.  

I plan 2020-2021 är det avsatt 239 mkr år 2020 
samt 229 mkr år 2021. Detta, tillsammans med 
budget för 2019, uppgår sammantaget till 
653 mkr. Dessa avser bland annat fortsatt stor 
utbyggnad av VA-verksamheten, ny- och reinve-
steringar i skolfastigheter samt investeringsut-
gifter kopplat till anläggning av nya exploate-
ringsområden. 

Tabell:	Skattefinansierat,	VA‐investeringar	

(mkr) 

Prognos 

2019 2018 2017 2016 2015 

Investering (netto) 169 171 121 121 116 

- varav skattefinansierat 102 80 79 77 86 

- varav VA-investeringar 63 75 47 44 30 

 

Ett av kommunens finansiella mål 2019 är att in-
vesteringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska finansieras till 50 procent med egna medel. 
Det innebär att årets resultat och avskrivningar 

från gamla investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska till 50 procent täcka nya investe-
ringsutgifter inom skattefinansierad verksam-
het. Om självfinansieringsgraden uppgår till 100 
procent behöver inga nya lån tas upp för att 
täcka utgifterna för de nya investeringarna. 

Tabell:	Självfinansiering	årets	investeringar	

(%) 

Prognos 

2019 2018 2017 2016 2015 

Samtliga investeringar* 40 44 63 58 60 

Investeringar, 

skattefinansierad 

verksamhet* 53 64 84 79 64 

*	inklusive	bidrag	till	medfinansiering	av	statliga	infrastruk‐
tursatsningar	som	i	kommunens	redovisning	upplöses	över	ba‐
lansräkningen. 

Kommunen klarar målet att självfinansiera inve-
steringar inom skattefinansierad verksamhet 
2019 till 50 procent. Utifrån prognostiserat utfall 
uppgår självfinansieringen till 53 procent. Sett 
över den senaste femårsperioden hamnar självfi-
nansieringsgraden i snitt på 73 procent. I kom-
munens budget för 2019 och plan för 2020-2021 
uppgår den budgeterade självfinansieringsgra-
den, inklusive beslutade överföringar från 2018, 
enbart till 43 procent. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Investeringsredovisning 

 
	

Tabell:	Investeringar	

(mkr) 

Utfall 

 

Jan-apr 

Budget 

 

2019 

Prognos 

 

2019 

Avvikelse 

mot budget 

2019 

KOMMUNKONTOR -1 -5 -5 0 

TEKNIK OCH SERVICE     

Skattefinansierad verksamhet     

  Räddningstjänst -0 -0 -0 0 

  Måltid -0 -1 -1 0 

  Gata -0 -11 -11 0 

  Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) -0 -7 -4 3 

  Park -0 -8 -7 1 

  Fritid -0 -1 -1 0 

  Hamn -0 -1 -1 0 

  Övrigt -1 -2 -2 0 

  Fastighetsservice -6 -41 -41 0 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) -8 -66 -64 1 

TS Summa (skattefinansierad verksamhet) medfinansiering -0 -7 -4 3 

Taxefinansierad verksamhet     

  Reinvesteringar -3 -57 -30 26 

  Landsbygdsinvesteringar -0 -6 -7 -1 

  Nyinvesteringar -3 -14 -13 1 

  Exploatering VA -1 -20 -13 7 

TS Summa (taxefinansierad verksamhet) -7 -97 -63 34 

Anslutningsavgifter 9 13 17 4 

Exploateringsområden (ej VA)     

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) skattefinansierat -3 -22 -16 6 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) medfinansiering 0 0 0 0 

  TS Summa (exploateringsområden ej VA) övrig exploatering 7 29 12 -16 

TS Summa (exploateringsområden ej VA)  4 7 -4 -11 

TEKNIK OCH SERVICE summa -18 -192 -148 44 

SAMHÄLLSBYGGNAD -0 -1 -1 0 

BARN OCH SKOLA -0 -11 -11 0 

BILDNING OCH ARBETE -0 -2 -2 0 

VÅRD OCH OMSORG -1 -3 -3 0 

TOTALT (inklusive exploatering, exklusive anslutningsavgifter) -13 -185 -157 28 

varav     

Skattefinansierad investering -13 -109 -102 7 

Medfinansiering statlig infrastruktur -0 -7 -4 3 

Avgiftsfinansierad investering (brutto, exklusive anslutningsavgift) -7 -97 -63 34 

Exploatering 7 29 12 -16 

     

Summa anslutningsavgifter 9 13 17 4 

Avgiftsfinansierad investering (netto, inklusive anslutningsavgifter) 2 -84 -45 38 
 
 

12



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Servicedeklarationer 

Servicedeklarationer 
Servicedeklarationerna är en del i kommunens 
systematiska kvalitetsarbete som följs upp och 
prövas varje år. Varje verksamhetsområde kon-
trollerar sina respektive servicedeklarationer. 

Finns det ingen avvikelse så ska den gröna färgen 
kvarstå. Har det uppstått någon avvikelse ska cir-
kelns färg bytas till röd och en not ska skrivas. 

Kommunkontor Not 
Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. 

Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighets-
frågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. 

Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt 

Teknik och service Not 
Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller 
dricksvattentankar. 

Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. 

Avfallshämtning sker på utsatt dag. 

Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. 

På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötsel-
planer ska sköta de offentliga ytorna. 

Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 

Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 

Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 

Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 

Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. 

Inom tio dagar efter en insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge 
råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. 

Samhällsbyggnad 

Not 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. 

Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. 

I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovsbeslut samma dag som ansökan inkommer. 1)  

Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. 2) 

Beslut i övriga bygglovsärenden, till exempel ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot 
gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. 

Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. 
Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få åter-
koppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. 

Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett.  3) 

Barn och skola Not 
Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. 

Barnomsorg ska erbjudas i kommunens samtliga sex tätorter. 

Placeringsbeslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. 

Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. 4)
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Servicedeklarationer 

 
 

      

Bildning och arbete   Not 
Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet 
att studera bland annat dessa ämnen på Akademi Båstad. 

 

  

Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in 
på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbets-
marknaden alternativt kan påbörja studier. 

 

  

På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en hand-
läggare på IOF senast följande arbetsdag. 

 

  

Bibliotek finns i alla sex tätorterna. 
 

5)  

Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra tim-
mar på helgen. 

 

  

Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt. 
 

  

Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. 
 

  

Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. 
 

  

      

Vård och omsorg   Not 
Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. 

 

  
Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. 

 

  
På vård- och omsorgsboende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kultur-
upplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. 

 

6) 

Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. 
 

  

Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. 
 

  
Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. 

 

7)  
Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte 
kommer. 

 

  

Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. 
 

  
      

 
Avvikelser 

    

1) I vissa fall uppfyller vi detta, men inte i alla.     

2) Avser ett beslut. Orsaken är personalbrist.     

3)     

4) Till viss del.     

5)  Det finns bibliotek i alla sex tätorter, men inte folkbibliotek. Det finns bemannade folkbibliotek på fem tätorter. 
Bemannade skolbibliotek finns på alla skolor. 

    

6)  På helgerna är det på grund av bemanning svårt att avsätta tid till detta.     

7)  Har ej varit möjligt för Teknik och Service under hela perioden på grund av brand i köket     
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EKONOMISK REDOVISNING  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Resultaträkning, kassaflödesanalys 

 
Resultaträkning 

(mkr) 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Bokslut 

2018 

Verksamhetens intäkter 200 212 280 

Verksamhetens kostnader -930 -948 -984 

Avskrivningar -58 -57 -56 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -788 -793 -760 

Skatteintäkter 686 684 666 

Generella statsbidrag och utjämning 120 121 107 

VERKSAMHETENS RESULTAT 18 13 13 
Finansiella intäkter 2 3 4 

Finansiella kostnader -4 -3 -2 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 16 12 15 

Extraordinära poster 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 16 12 15 

 
 

Kassaflödesanalys 

(mkr) 
Prognos 

2019 
Bokslut 

2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Årets resultat 12 15 

Justering för av- och nedskrivningar 57 56 

Justering för upplösning av investeringsbidrag -3 -3 

Justering för gjorda avsättningar 0 -3 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infratstruktur 3 3 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 69 68 
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 0 -1 

Minskning/ökning förråd och exploateringsfastigheter 13 -0 

Minskning/ökning kortfristiga skulder -26 -15 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 52 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN   
Investering i materiella anläggningstillgångar -169 -156 

Investeringsbidrag till anläggningstillgångar 0 7 

Anslutningsavgifter VA 17 7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -7 

Försäljning av  finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Kassaflöde från den investeringsverksamheten -152 -149 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   
Nyupptagna lån 150 60 

Amortering av skuld -20 -34 

Ökning av långfristiga fordringar 0 -3 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

Kassaflöde från den finansieringsverksamheten 130 53 
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -4 -12 

Kassaflöde från utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -4 -12 
Årets kassaflöde 30 -56 
Likvida medel vid periodens början 0 56 
Likvida medel vid periodens slut 30 0 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30

Kommunfullmäktige – Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Kommunfullmäktige  

och beredningar och 

partistöd -713 -2 265 -2 265 0 

Hänt i verksamheten 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta be-
slutande organ och beslutar i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen.  Kommunfullmäktiges 41 mandat är 
fördelade på Moderaterna (10), Bjärepartiet (9), 
Centerpartiet (6), Socialdemokraterna (6), Libe-
ralerna (4), Sverigedemokraterna (3), Miljöpar-
tiet (2) och Kristdemokraterna (1). Kommun-

fullmäktige har ett majoritetsstyre genom sam-
verkan mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Liberalerna och Kristdemokraterna.	

Under perioden januari-april har kommunfull-
mäktige haft fyra ordinarie sammanträden och 
behandlat 73 ärenden (82 ärenden under samma 
period 2018). Kommunfullmäktiges sammanträ-
den har i genomsnitt varat i 3 timmar (3,8 under 
samma period 2018).	

Kommunfullmäktiges presidium har enligt plan 
arrangerat en utvecklingsdag med 63 närvarande 
förtroendevalda i mars 2019. Den efterföljande 
utvärderingen fick ett väldigt positiv gensvar och 
ytterligare utbildningsinsatser är planerade att 
genomföras under året.	

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Kommunfullmäktige – Skolpeng 

 

Skolpeng 

 

Hänt i verksamheten 
Ekonomi 
Skolpeng för barnomsorg och grundskola 
Med hänsyn tagen till att inflyttning till kommu-
nen kommer ske enligt befolkningsprognosen 
och de fyra inledande månadernas utveckling, 
prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Av-
vikelser finns dock inom skolpengen mellan de 
olika årskullarna och mellan egen regi, annan 
kommun och fristående regi.  

Tabell:	Antal	folkbokförda	barn	och	elever	barnom‐
sorg/grundskola	

 Budget Prognos Avvikelse 

Egen regi 2 454 2 439 15 

Fristående regi 369 378 -9 

Annan kommun 42 47 -5 

Summa 2 865 2 864 1 

 
Skolpeng för gymnasium 
Skolpeng Bildning och Arbete prognostiserar en 
negativ avvikelse om - 0,9 mkr. Prognosen är 
oförändrad mot föregående månad. Kostnaden 
för köp av gymnasieplatser prognostiseras bli 
högre än budgeterat, detta med anledning av att 
färre elever väljer att studera på Akademi Båstad 
och fler istället väljer att studera i annan kom-
mun och fristående verksamhet, vilket medför 
en högre kostnad per elev. 

Prognosen är något osäker eftersom elever un-
der året kan byta mellan program och skolor och 
elevantalet kan variera. 

 

 

Tabell:	Antal	folkbokförda	elever	och	snittpeng	gymnasium	

 Budget Prognos Avvikelse Budget  Utfall  Avvikelse 

 antal antal antal snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

snittpeng 
(kr) 

Egen regi 198 162 36 75 999 80 946 -4 947 

Fristående regi 94 121 -27 126 736 126 584 152 

Annan kommun 190 192 -2 115 840 111 790 4 050 

Summa 482 475 7     

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Avvikelser inom skolpeng beror på elevers val av 
skola eller volymökning/volymminskning.  

 

 

 

 (tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Skolpeng, 

barnomsorg/ 

grundskola -63 456 -196 018 -196 018 0 

Skolpeng, 

gymnasium -16 261 -48 237 -49 137 -900 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Kommunfullmäktige – Hemvårds- och boendepeng 

 

Hemvårds- och boendepeng 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Hemvårdspeng -18 103 -56 693 -55 793 900 

Boendepeng -22 518 -62 181 -63 781 -1 600 
 

Hänt i verksamheten 
Hemvårdspeng 
Den omarbetade hemvårdspeng som beslutats 
om inför 2019 har årets första fyra månader vi-
sat sig vara mer rätt än den tidigare.  
Mottagningsteamet gick vid årsskiftet över till 
samma form av finansiering som övrig hemvård 
vilket har fallit väl ut.  

Boendepeng 
Boendepengen ska ses över under 2019.  

Ekonomi 
Hemvårdspeng  
Prognosen för hemvårdstimmarna inom omsorg 
och service visar 133 500 timmar jämfört med 
budget 136 700 timmar, detta ger ett prognosti-
serat överskott om +0,9 mkr medan fördel-
ningen av timmar balanserar upp överskottet 
och prognosen visar på ekonomisk balans vid 
årets slut.  
Intäkterna för omvårdnadsavgifterna beräknas 
överstiga budget med 0,5 mkr. Hemvårdspengen 
prognostiserar totalt en positiv avvikelse om 
+0,9 mkr.  

Boendepeng 
Beläggningen för vårdboende låg under peri-
oden januari-mars på 100 procent medan det 

bara finns budgeterat en beläggning på 99 pro-
cent. Köp av boendedygn prognostiserar en ne-
gativ avvikelse om -1,9 mkr beroende på bland 
annat köp av korttidsplatser men också en ex-
tern somatikplats för årets första månader. För 
korttidsvård i intern regi har i genomsnitt 13 av 
14 platser varit belagda. 

Behovet av korttidsplatser har under årets första 
månader varit stort, större än vad kommunen 
har egna korttidsplatser. Det har medfört köp av 
platser hos extern leverantör. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Hemvårdspengen visar en positiv avvikelse. 
Dock är hemvårdsinsatserna effekter av ett be-
viljat bistånd och det är inte möjligt att öka in-
satserna i syfte att nå ett nollresultat utan att an-
sökningar, och därmed beviljade bistånd, ökar. 

En extern somatikplats köps beroende på att 
kommunen inte har verksamhet som motsvarar 
denna persons behov. Det finns endast budget 
för de platser som finns inom kommunen. Verk-
samheten arbetar intensivt och kontinuerligt 
med att klara korttidsverksamheten inom egen 
regi. Dock påverkas inflödet av vård- och om-
sorgstagare kraftigt av den nya utskrivningsla-
gen som trädde i kraft 2018. Förvaltningen tittar 
på ett förslag där växelvård och korttidsvård se-
pareras för att skapa ytterligare utrymme för 
platser för vård- och omsorgstagare med rena 
korttidsvårdsbehov. 

Diagram:	Hemvårdspeng‐	Köp	av	timmar	månadsvis	
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPÖLJNING 2019-04-30 

Kommunstyrelse – Kommunstyrelse 

Kommunstyrelse 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Kommunstyrelse -919 -2 971 -2 971 0 

Hänt i verksamheten 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ 
med 13 ledamöter, varav fem är nya sedan man-
datperiodens början den 1 januari 2019. Kom-
munstyrelsen ansvarar för samordning, plane-
ring och uppföljning av samtliga kommunala 
verksamheter, dess utveckling och ekonomi, 
samt har uppsikt över kommunala verksamheter 
som bedrivs i hel- eller delägda bolag. Kommun-
styrelsen har två utskott – arbetsutskottet och 
förhandlingsutskottet. 

Under perioden januari-april har kommunsty-
relsen haft fyra ordinarie sammanträden. Vid 
dessa har kommunstyrelsen behandlat 87 ären-
den (112 ärenden under samma period 2018). 
Kommunstyrelsens sammanträden har i genom-
snitt varat 3 timmar (6 timmar under samma 
period 2018)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fem ledamö-
ter bereder ärenden till kommunstyrelsen. Ar-

betsutskottet har under perioden haft fyra ordi-
narie sammanträden. Vid dessa har kommunsty-
relsen behandlat 93 ärenden (97 ärenden under 
samma period 2018). Arbetsutskottets samman-
träden har i genomsnitt varat i 4,7 timmar (6,5 
timmar under samma period 2018) 

Kommunens förhandlingsutskotts fem ledamö-
ter ansvarar för kommunens lönerevision och är 
tillika pensionsmyndighet för förtroendevalda.  

Till kommunstyrelsen hör även tre råd:  

Pensionärsrådet är ett organ för samråd mellan 
företrädare för pensionärsorganisationer i 
kommunen och kommunens politiska ledning i 
frågor som rör de äldre i samhället.  

Tillgänglighetsrådet är ett organ med uppgift att 
verka för att tillgänglighetsperspektiv beaktas i 
kommunens verksamheter, samt att vara refe-
rensorgan i de frågor som rör funktionsnedsatta.  

Ungdomsrådet är ett organ med uppgift att 
verka för ungdomsperspektivet i kommunens 
verksamheter. Ungdomsrådet kommer att på-
börja sin verksamhet under 2019.s 

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Kommunstyrelse – Kommunkontor 

 
 
 

Kommunkontor 

(tkr) 

Utfall 

Jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

KOMMUNKONTOR -16 729 -52 718 -52 718 0 

Kommundirektör -1 836 -6 615 -6 815 -200 

Strategi och utv. -455 -1 806 -1 606 200 

Service/Kundcenter -965 -3 410 -3 410 0 

Kommunikation -441 -2 399 -2 399 0 

Kommunkansli -1 311 -3 788 -3 788 0 

Verksamhetsstöd -11 722 -34 499 -34 499 0 

INVESTERING -1 255 -5 476 -5 406 70 

 

Hänt i verksamheten 
Kommundirektören 
Med ny politisk majoritet med en tydlig program-
förklaring startades året med en utvecklingsdag  
för politiker och kommunens ledningsgrupp. Fo-
kus för dagen var att leda med tillit samt hållbar 
utveckling, Parallellt startade arbetet med ett 
nytt mål- och kvalitetsledningssystem där mer-
parten av insatserna kommer att uppstå under 
hösten 2019. Ett arbete baserat på dialog och 
samarbete som långsiktigt kommer att påverka 
kommunens sätt att arbeta såväl internt som gen-
temot medborgare och företagare.  

En medarbetarenkät genomfördes under våren 
med i stort sett ett positivt resultat. Inom områ-
den där resultatet behöver förbättras pågår nu 
arbetet med en handlingsplan.  

På kommunkontoret har rekryteringar gjorts till 
befattningar som kommunikationschef och kan-
slichef. Genom rekryteringarna är nu chefsbefatt-
ningarna på kommunkontoret besatta. 

Strategi och utveckling 
Under årets första tertial har två stora EU-projekt 
slutredovisats, Fossilbränslefria kommuner i 
Skåne och Biodolomer for Life. I det senare fallet 
har Båstads kommun överlåtit sin del i projektet 
till Öresundskraft AB. Det tredje stora EU-pro-
jektet, ett Interreg projekt ”Smart Cities Accelera-
tor” fortlöper och ska eventuellt förlängas med 
sex månader. 

Vidare har avdelningen påbörjat arbetet med att 
integrera Agenda 2030 med de 17 globala målen i 
den kommunala verksamheten. Detta sker bland 

annat genom deltagande i projektet Glokala Sve-
rige. 

Kommunikationsavdelning 
Den 15 mars tillträdde den nya kommunikations-
chefen sin tjänst och ett utvecklingsarbete av av-
delningen har inletts. En förändring är att kund-
center från och med den 1 juni blir en enhet inom 
kommunikationsavdelningen.  

Planering av Båstads kommuns närvaro under 
sommarens tennisveckor har inletts och kommu-
nikationsavdelningen planerar för ett firande när 
kommunen passerar milstolpen 15 000 invånare. 

Kommunkansli 
Kansliet inledde året med ny kanslichef och re-
krytering av ny sekreterare i kommunfullmäktige 
som tillträdde den 15 april. På grund av vakans 
och ändrade budgetförutsättningar har avdel-
ningen fått göra skarpa prioriteringar under terti-
alet. 

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår med de 
nytillträdda nämnderna för att säkerställa att po-
litikerna har rätt förutsättningar för att utföra 
sina uppdrag. I det arbetet ingår bryta ny mark 
för hur kommunen kan arbeta med ärendebered-
ning samt hantering av motioner och medborgar-
förslag. 

Med målsättningen att skapa rätt förutsättningar 
för kommunens förtroendevalda har ett aktivt di-
gitaliseringsarbete genomförts för att öka ande-
len digitala politiker - från 70 procent till 95 pro-
cent. Arbetet fortskrider för att möta de förtroen-
devaldas krav på digitala tjänster för det politiska 
arbetet. 

Avdelningens valkanslis planering med framta-
gande av beslutsunderlag inför det kommande 
EU-parlamentsvalet är avklarat och valkansliet 
går in i en aktiv genomförandefas med valnämn-
den inför valperioden 8-28 maj. 

Verksamhetsstöd 
Arbetet med att koordinera, samordna över grän-
serna och hitta synergier inom avdelningen har 
fortsatt. Allt för att förbereda en återkoppling av 
handlingsplan och aktiviteter till verksamheterna 
som avdelningen ger stöd och service till. Vidare 
har arbetet med att få en tydlig inriktning för av-
delningens framtida utmaningar intensifierats.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Kommunstyrelse – Kommunkontor 

 
 

Ekonomienheten	
Under året har ekonomienheten implementerat 
en tjänst för att säkerställa att alla statsbidrag 
som utlyses fångas upp för bedömning om de är 
värdefulla för kommunen att söka eller ej.	

HR‐enheten	
HR-enheten har under årets första tertial upp-
handlat en ny företagshälsovård för kommunen 
och genomfört en medarbetarundersökning för 
samtliga medarbetare i kommunen. Det har på-
gått och pågår ett intensivt åtgärdsarbete i verk-
samheten där HR bland annat stöttar upp med en 
central handlingsplan.	

Vidare har HR hjälpt chefer i åtgärdsarbetet efter 
arbetsmiljöverkets vitesföreläggande från 2018. 

HR-enheten fortsatte att genomföra chefsnät-
verksträffar för kommunens chefer. Chefsnät-
verksträffarna är ett chefsforum som genomförs 
en gång i månaden där relevanta teman tas upp.  

Utveckling av digitaliseringen av HR-stödet till 
verksamheterna har fortsatt under årets första 
tertial. Ett systemstöd för digitalisering av upp-
rättandet av anställningsavtal har införts under 
våren. Nu kan chefer och chefsstöd få ut sina an-
ställningsavtal snabbare. HR har även upphandlat 
ett nytt system för hantering av friskvården. 

Samarbetet med HR-servicecenter har vidareut-
vecklats och Båstads kommun har, tillsammans 
med de övriga fem kommunerna som ingår i sam-
arbetet, arbetat igenom ett nytt SLA som lanseras 
senare i år. 

IT‐enheten		
Arbetar med att byta ut kopiatorer efter den nya 
upphandlingen. Ett underlag för att ta fram en ny 
digitaliseringsstrategi är framtaget. En egen fede-
rationsserver är i drift och flera skolsystem är 
överförda, detta kommer ge våra användare en 
automatisk inloggning till respektive system efter 

att IT tillsammans med leverantören har fått in 
systemet. Nu kan elever använda sitt kort för yt-
terligare passager, vilket ger en säkrare skolmiljö. 
Inloggning till intranätet är borta och informat-
ionsskärmar sätts upp för att fler anställda lätt 
ska ta del av kommunens interna information. En 
central e-postsignatur till personalen kan skjutas 
ut.	

Upphandlingsenheten	
Upphandlingsenheten har under årets första 
tertial arbetat fram en ny Inköps- och upphand-
lingspolicy samt till policyn tagit fram tillhörande 
tillämpningsanvisningar. Vidare har upphand-
lingsenheten omarbetat avtalsdatabasen med syf-
tet att göra den mer lättillgänglig och enklare sök-
bar för kommunens medarbetare. 	

Upphandlingsenheten har vidare under första 
tertialet påbörjat projektet ”Ny inköpsorganisat-
ion” i vilket bland annat arbetet med återinföran-
det av inköps-grupper för de olika verksamhets-
områdena utgör en stor del. Vård och omsorg är 
första verksamhetsområdet att ha fått sin inköps-
organisation på plats. Under årets första månader 
har upphandlingsenheten även påbörjat pro-
jektet ”Avtalsuppföljning”. 

Som ytterligare ett led i utvecklandet av kommu-
nens upphandlingar och avtal fortsätter upp-
handlingsenheten att ta fram utbildnings- samt 
informationsmaterial för kommunens medarbe-
tare med syftet att det ska vara enkelt att göra 
rätt i inköps-processen för kommunens anställda. 
Bland annat kommer en inköpshandbok att tas 
fram. 

Ekonomi 
Kommunkontoret 
Kommunkontoret lämnar ett nollresultat som  
prognos för året. 

 

 

 

 

 

IT-avdelningen i siffror 2019T1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2003 

Antal system inklusive applikationer 395 393 402 384 394 373 353 300 

Antal datorer (PC och Mac) 1 600 1 600 1 500 1 500 1 700 1 750 1 700 600 

Antal mobiltelefoner 850 850 750 650 600 600 600 70 

Antal surfplattor 2 600 2 600 2 500 2 200 1 200 500 400  

Antal ärenden ej felanmälan 3 346 8 021 8 668 7 961 10 478 5 956 6 780  

Antal anställda på IT-avdelningen 7,5 7,5 7(7,5) 7(7,5) 6  6 (8) 6 (8) 6 

Omkostnader IT (tkr) 11 115 12 003 10 887 9 565 9 637 9 748 9 696 5 147 
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Kommunstyrelse – Teknik och service  

 

Teknik och service 

 

Hänt i verksamheten 
Skattefinansierad verksamhet 

Mark och exploateringsverksamhet 
Ett flertal etableringar längs Inre Kustvägen be-
handlas för närvarande. Tre överlåtelser förvän-
tas ske under 2019. Längs Inre Kustvägen kvar-
står endast en tomt med byggrätt, direkt i anslut-
ning till stationsbyggnaden.  

Verksamheten förhandlar aktivt om mark till den 
kommunala markreserven för att möjliggöra 
fortsatt utveckling för Båstads kommun. Två 
strategiska markaffärer förväntas genomföras 
2019.  

Markanvisningsavtal har tecknats med tre explo-
atörer för genomförandet av Heden etapp III. 
Kommunen projekterar för nuvarande utbyggnad 
gata och VA i området. En prognostiserad intäkt 
för tomtförsäljning inom området Heden om 

15 mkr 2019 uteblir, utfall om 27 mkr förväntas 
2020 under förutsättning att ingångna markan-
visningsavtal fullföljs.  

En markanvisningstävling har initierats och på-
börjats för att generera samarbetspartners till 
utbyggnad av kommunens område Förslövs 
Ängar. Tävlingsförfarandet har påbörjats och 
fortlöper till den 1 oktober 2019 och tilldelning 
förväntas ske kvartal 4 2019. 

Utbyggnad av kommunens bostadsområde i Förs-
löv fortskrider. Utbyggnad av gata och VA har 
försenats på grund av arkeologiska fyndigheter. 
Dessa slutundersöks sommaren 2019 och sedan 
byggs området ut som planerat. Tomterna till-
gängliggörs för tomtkön att förhandsboka under 
hösten 2019.  

Försäljning av gamla skoltomten i Grevie uteblir, 
vilket resulterar i en negativ avvikelse om -
2,7 mkr. Ett omtag görs kring utveckling av tom-
ten.  

Park- och gatuverksamheten och naturvård 
2019 inleddes med milt väder vilket inneburit en 
förhållandevis liten andel halkbekämpning, i 
relation till tidigare år.  

Utbyte av fordon har skett enligt plan för 2019 
och en nyare begagnad lastmaskin och en traktor 
har köpts in till driftsenheten för park och gata. 
Driftsverksamheten för park och gata är säsongs-
styrd, under första kvartalet har sedvanliga för-
beredelser inför högsäsongen pågått. Delar av 
Solnedgångsbryggan väster om Båstad hamn och 
badbryggan vid Malens havsbad har förnyats, 
inför sommaren 2019.  

Varje år sker en säkerhetsbesiktning av samtliga 
lekplatser på kommunal mark, större delen av 
lekutrustningen på lekplatser placerade på kom-
munal mark börjar bli till åren. Baserat på 2018 
års besiktningsresultat har Tistladals lekplats och 
lekplatsen i Rammsjö som ligger under kommu-
nalt huvudmannaskap rivits av säkerhets skäl. 

Naturvårdslaget uppvisar en mindre negativ 
avvikelse under första kvartalet, som kan härle-
das till det osäkra bidragsläget från Länsstyrel-
sen. Bidrag för naturvårdshöjande åtgärder söks 
aktivt för att kunna hålla Naturvårdslaget aktivt. 
Kontinuerlig avstämning internt och med Läns-
styrelsen sker för att undvika ett negativt resultat 
vid årets slut. 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

TEKNIK OCH SERVICE -21 383 -54 428 -57 758 -3 330 

Tekniska kontoret -742 -819 -1 719 -900 

Park, gata och natur -8 012 -22 300 -22 100 200 

Fastighet -4 033 -9 076 -11 376 -2 300 

Fritidsverksamhet -2 431 -8 998 -8 998 0 

Service (fordon, kontor,  

lokalvård och måltid) -1 386 -1 941 -2 571 -630 

Räddningstjänst -3 711 -11 894 -11 394 500 

Renhållningsverk- 

samhet 0 600 400 -200 

VA-verksamhet -1 068 0 0 0 

Återställning VA- 

regleringsfond 1 068 0 0 0 

Resultat VA 0 0 0 0 

INVESTERING     

Skattefinansierad  

verksamhet -10 439 -87 741 -80 897 6 844 

Medfinansiering statlig 

infrastruktursatsning -116 -7 394 -3 994 3 400 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 0 

VA-verksamhet -7 110 -96 708 -62 911 33 797 

Övrig exploaterings- 

verksamhet 7 076 28 820 12 399 -16 421 
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På gatusidan pågår trafiksäkerhetshöjande åt-
gärder vid Västra Karups skola, Strandängsskolan 
och Äppelbyns förskola. Arbetet med investe-
ringar för energieffektivisering av gatubelysning 
och reinvesteringar av asfaltbeläggningar löper 
enligt plan för 2019. 

Fastighets- och fritidsverksamhet 
För närvarande pågår ombyggnadsarbete i Förs-
lövs skola. Rivningsentreprenör till de byggnader 
som ska rivas under sommarlovet är upphandlad. 
Första etappen av ombyggnaden samt rivningen 
beräknas vara klart till terminstart 2019. Andra 
och sista etappen av ombyggnaden beräknas vara 
klar i oktober. Upphandling av entreprenör av 
nybyggnationen pågår.  

För Västra Karups skola pågår arbete med att ta 
fram en programhandling för en nybyggnation av 
skolan. Planering för årets fastighetsreinveste-
ringar pågår och innefattar bland annat delar av 
kommunhuset.  

Inom fritidsverksamheten läggs stort fokus på 
aktiv fritid. En ny spontanidrottsanläggning samt 
ett uppgraderat utegym är under uppförande i 
Båstad. Arbete med utveckling av cykelleder för 
mountainbike pågår i samarbete med Båstad 
Turism. En mindre organisationsförändring har 
genomförts på Malenbadet, där en tredje tjänst 
sätts in under sommarmånaderna för att kunna 
upprätthålla en verksamhet som uppfyller ar-
betstids- och semesterregler.  

Räddningstjänst 
Rekrytering av nya RiB-anställda har genomförts 
under våren med ett resultat där vi fortfarande 
kommer att sakna brandmän till Torekovsstat-
ionen. Tjänsten som Brandinspektör blev vakant 
31 januari och det kommer rekryteras en ny 
Brandinspektör så snart tjänsten som Säkerhets-
chef är tillsatt. Detta för att kombinera ihop kom-
petenserna på individnivå. Materialförvaltare till 
brandstationen på dagtid håller också på att re-
kryteras. 

Tabell:	Antal	larm	i	eget	insatsområde 

Larmstatistiken har under första tertialen ökat 
med ca 10 procent. Detta med ökad larmstatistik 
under de senaste åren gör att vi i projektform 
kommer att genomlysa verksamheten och se om 
det finns möjligheter att ha någon form av hel-
tidsstyrka i framtiden. Rekryteringsproblemati-
ken kommer in som en del i detta också. 

Fordonsorganisationen har startat upp med att 
inventera och ta hand om samtliga däck efter 
bytet till sommarsäsong. Användande av Kom-
mentusavtal kommer medföra besparingar för 
kommunen för förvaring och nyinköp. 

Måltidsverksamhet 
Måltiderna erbjuds med alternativa rätter och 
med ett vegetariskt alternativ inom skolan. Inom 
vård och omsorg arbetar verksamheten tillsam-
mans med vårdpersonalen med olika insatser för 
att skapa måltidsglädje för de äldre.   

Branden på Skogslidens kök innebär att matpro-
duktionen för vård- och omsorgsverksamheten 
utförs på Strandängsskolans kök istället. Under 
rådande omständighet har matproduktionen och 
matdistributionen fungerat på ett bra sätt med 
bibehållen kvalitet. 

Sommaren 2018 innebar att livsmedelspriserna 
ökade med ca 8 procent. Priserna antas fortsätta 
öka även under 2019. 

Kommunen inhandlar ca 29 procent ekologiska 
råvaror.  

Station/år 2019T1 2018 2017 2016 2015 

Båstad 91 258 242 257 186 

Förslöv 23 66 66 64 73 

Torekov 20 80 77 44 65 

TiB ärende Båstads kommun, 

Vård och omsorg 19 23 

Summa 153 428 385 365 324 
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Lokalvårdsverksamhet 
Uppdraget för återtagande av lokalvården med-
förde en utökning i budgeten. Justering har skett 
på personalsidan för att nå budget i balans, dock 
är verksamheten idag beroende av vissa arbets-
marknadsbidrag för att nå nollresultat. 

Förbrukningsmaterial, entrémattor och fönster-
puts har debiterats olika för olika verksamheter. 
En översyn pågår hur detta ska regleras. 

Maskinparken ses över och en del maskiner byts 
ut, vilket kommer medföra en ökning av leasing-
avgifter. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Återvinningscentralen i Svenstad stängde den 30 
mars och nu hänvisas besökare till Ängelholms 
återvinningscentral. 

Arbete pågår med att kunna öppna en tillfällig 
återvinningscentral i Förslöv. Det tidsbegränsade 
bygglovet är överklagat och därför är det i nulä-
get oklart när anläggningen kan öppna. 

VA-verksamhet 
Arbetet med Sydvattenanslutningen pågår. Tore-
kov med omnejd beräknas i nuläget kunna an-
vända sydvatten från våren 2021 och därefter 
övriga delar av sydsidan etappvis fram till 2024. 

Ekonomi 
Totalt prognostiserar teknik och service en nega-
tiv avvikelse om -3,3 mkr. 

Skattefinansierad verksamhet 
Fastighetsskatt för nya exploateringsområden är 
ej budgeterad då reavinsten vid tomtförsäljning-
en inte heller budgeteras, avvikelse -0,7 mkr som 
bör ses tillsammans med positivt avvikelse rö-
rande reavinst. 

Inom fastighet finns en del engångsposter som 
kommer att påverka driften 2019, bland annat 
luftrenare på Västra Karups skola, rivning av 
byggnader på Förslövs skola samt nedmontering 
av Skogsbyns moduler. Sammantaget prognosti-
seras ett underskott om -2,3 mkr för dessa pos-
ter. 

Lokalvården prognostiserar underskott 
om -180 tkr på grund av minskat bidrag från 

arbetsförmedlingen på grund av förändrade reg-
ler för bidrag. 

Fordonsorganisationen har ännu inte fått klar-
tecken för verksamhetens riktlinjer, och progno-
stiserar en negativ avvikelse om -450 tkr för upp-
skjuten intern intäkt. 

Rekrytering av materialförvaltare och säkerhets-
chef inom Räddningstjänsten pågår, och verk-
samheten prognostiserar ett överskott om 
+0,5 mkr då personal tidigast finns på plats under 
andra hälften av året. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Renhållningsverksamhet 
Markarrende för provisorisk återvinningscentral 
är budgeterat från och med 1 april 2019 men 
kommer tidigast kunna påbörjas 1 juli 2019, vil-
ket medför en minskad intäkt om 0,2 mkr.  

VA-verksamhet 
Inga avvikelser prognostiseras. 

Årets investeringar 
Skattefinansierad verksamhet 
Den skattefinansierade verksamheten inklusive 
medfinansiering av statlig infrastruktur bedöms 
redovisa en positiv avvikelse om +10,2 mkr. 
Kattegattleden färdigställdes under 2018. Inga 
ytterligare kostnader prognostiseras i projektet, 
vilket innebär att det kommer redovisas en posi-
tiv avvikelse på +3,4 mkr. Även projekt avseende 
klimatanpassning bedöms redovisa en positiv 
avvikelse vid årets slut på ca 1 mkr. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Avvikelsen på +33,8 mkr är hänförlig till ett antal 
poster, varav de större avser +7,7 mkr exploate-
ring VA för tomten Förslöv 2:4, där projektet 
förväntas utföras 2020 och +25 mkr för Sydvat-
ten, där projektet pågår men kostnader skjuts 
upp till kommande år. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Flera av årets avvikelser härleds till händelser 
som är av engångskaraktär. Fastighetsskatt bör 
ses tillsammans med den reavinst som genereras 
vid tomtförsäljning som sammantaget blir en 
positiv avvikelse. 
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Den största avvikelsen inom verksamhetsområ-
det är händelser inom fastighet som härleds till 
åtgärder för att hantera inomhusmiljön på Västra 
Karup skola och rivning av byggnader på Förslövs 
skola som förberedelse för kommande byggnat-
ion av en ny skola. Avvikelsen avser också kost-
nader i samband med demontage av provisoriska 
moduler för Skogsbyns förskola.  

Planeringen av rivningen på Förslövs skola blev 
förskjuten till 2019 men medel för detta var be-
slutade för 2018 men avsattes inte till 2019. 

Demonteringen av provisoriska moduler för för-
skolan Skogsbyn i Förslöv skulle genomförts 
under 2018 men blev förskjutet till 2019.  

Den nya fordonsorganisationen ska vara självfi-
nansierad av kommunens verksamheter via in-
täkter för hantering och skötsel av fordon. Avvi-
kelsen beror på uppstartskostnader som inte har 
varit möjliga att debitera. Ansvar för dessa upp-
startskostnader delas av flera verksamhetsområ-
den men har i denna uppföljning lagts på Teknik 
och service. 

Då avvikelserna till stor del avser engångskost-
nader för 2019 så blir åtgärder för att minska 
kostnader också av engångskaraktär. Åtgärder 
blir att förskjuta i tid vakanta anställningar, 
minska eller uppehåll av bidrag, se över kvalitén 
på interna tjänster och intäktsnivån. En allmän 
återhållsamhet genomförs också inom verksam-
hetsområdet.
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Samhällsbyggnad 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden har varit stor för alla delar av 
verksamheten, även om antalet nya bygglovsan-
sökningar har minskat med knappt 20 procent 
jämfört med samma period 2018. Översiktspla-
nen har varit pausad för politiskt ställningsta-
gande till de inkomna yttrandena under samrå-
det. Arbetsbelastningen har varit hög på framför-
allt plan och miljö grund av vakanser och föräld-
raledighet vilket lett till omprioritering av ären-
den samt längre handläggningstider för vissa ty-
per av ärenden. Administrationen har förberett 
för uppgradering av verksamhetsstödssystem för 
miljöärenden. Handläggningen av alkoholtillstånd 
och tillsyn har kommit igång bra. Rekrytering av 
miljö- och hälsoskyddsinspektör samt  bygglov-
handläggare har skett under perioden. Rekryte-
ring av ny översiktsplanerare, detaljplanerare 
och avloppshandläggare pågår. 

Planarbete 
Vidare arbete med ny översiktsplan har avvaktat 
politiskt beslut om att ställa ut planen för gransk-

ning. Planavdelningen har under perioden arbe-
tat med att ta fram en ny befolkningsprognos för 
kommunen samt 21 detaljplaner varav två har 
vunnit laga kraft.  

Geodata 
Arbetet med att upphandla nytt verksamhetssy-
stem för kartverksamheten har påbörjats. Upp-
handlingen sker i samverkan med Ängelholm och 
konverteringen till nytt system beräknas ske un-
der 2020. Verksamheten ser att drönare är ett 
komplement till befintliga mätinstrument och 
även här används samverkan med Ängelholm för 
att hitta en gemensam lösning. Synkronisering av 
Lantmäteriets och kommunens fastighetsdataba-
ser pågår. Resultatet kommer innebära tidsbe-
sparingar för båda parter och fördelarna med att 
alla tittar i samma karta. 

Alkoholtillsyn och serveringstillstånd 
Tillsyn och handläggning av anmälningar sker en-
ligt plan. Under första delen av året har tid och 
resurser lagts på att skapa förutsättningar för en 
effektiv tillsyn genom ändring av taxor och dele-
gationsordningar samt inköp av verksamhetssy-
stem. Vi ser en ökning jämfört med tidigare år 
gällande antal ansökningar för stadigvarande al-
koholtillstånd. Till exempel minskar antalet till-
fälliga tillstånd som istället övergår till stadigva-
rande. Under den senaste tiden har fokus flyttas 
till att förbereda för den alkoholtillsyn som ska 
ske under sommaren och för den kommande änd-
ringen av tobakslagen den 1 juni 2019. Ändringen 
av tobakslagen kommer att medföra en ökad ar-
betsbelastning under sommaren och hösten då 
alla verksamheter som säljer tobak måste söka 
tillstånd. Den ökade arbetsbelastningen kommer 
bland annat att lösas genom utökning av perso-
nal. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Ingen prognostiserad avvikelse. 

 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

KS – 

SAMHÄLLS- 

BYGGNAD -787 -2 914 -2 914 0 

Planarbete -290 -1 402 -1 402 0 

Geodata -468 -1 272 -1 272 0 

Hållbar 

utveckling -96 -265 -265 0 

Ledning och 

administration 67 -49 116 0 

INVESTERING -58 -400 -400 0 
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Bildning och arbete 

(tkr) 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

jan-apr 2019 2019 2019 
KS - BILDNING  
OCH ARBETE -14 685 -42 415 -43 015 -600 

Verksamhets-
övergripande 208 -1 476 -1 476 0 

Vuxenutbildning  
(inklusive SFI) -2 405 -7 827 -7 827 0 

Yrkeshögskola 
och Yrkesvux -851 - 698 -698 0 

Arbetsmarknad -2 752 -7 884 -7 884 0 

Bibliotek -3 051 -8 631 -8 631 0 

Kultur -581 -2 263 -2 263 0 

Ungdomens hus -1 221 -3 410 -3 410 0 

Ekonomiskt  
bistånd -4 031 -10 226 -10 826 -600 

INVESTERING -404 -800 -800 0 
     

 

Hänt i verksamheten 
Vuxenutbildning och SFI 
122 elever är inskrivna på  SFI vilket är en minsk-
ning med 8,5 procent sedan i augusti 2018. En 
trolig anledning till detta är att elever jobbar i 
högre grad än tidigare samt att det finns ett 
större utbud av yrkesutbildning som erbjuder 
kombination av sfi-studier (Yrkes-SFI). En ökning 
av elever som läser SFI på distans märks även, 
denna form är endast till för de som arbetar eller 
är föräldralediga. Elever som inte visar progress-
ion skrivs som tidigare ut i samråd med arbets-
förmedlingen.  

Vid komvux är 70 elever inskrivna som läser 
svenska, matematik, engelska och/eller samhälls-
kunskap, en 9 procent ökning. Cirka 23 elever lä-
ser övriga ämnen på andra orter, detta är en 
minskning med 30 procent, vilket troligen är en 
konsekvens av att vuxenutbildningen erbjuder 
vårdkurser i Båstad. Totalt läser cirka 192 elever 
SFI, grundläggande och gymnasiala kurser i Bå-
stad. 

Yrkeshögskola och yrkesvux 
Två utbildningar inom yrkeshögskolan beviljades 
i januari. Koordinator inom besöksnäringen som 
funnits i mer än 20 år i Båstad och en ny utbild-
ning inom vård - specialistundersköterska inrikt-
ning mot äldres hälsa. Akademi Båstad Yrkeshög-

skola erbjuder utbildningar inom vård, besöksnä-
ring och trädgård. Åtta pågående utbildningar 
med totalt 182 studerande. 25 studerande läser 
en ettårig yrkesvuxutbildning inom trädgård i Bå-
stad sedan i januari. 35 elever läser till underskö-
terska. Cykelteknikerutbildningen avslutas i 
maj/juni med 18 elever. Yrkes-sfi naturbruk av-
slutas i juni med 8 elever. Totalt erbjuds 990 yr-
kesvux platser, 190 yrkes-sfi-platser och 95 lär-
lingsplatser för vuxna genom fritt sök i familjen 
Helsingborg. 

Arbetsmarknad (AME) 
De arbetssökande som anvisas till Arbetsmark-
nadsenheten står allt längre ifrån arbetsmark-
naden. Vid årsskiftet togs möjligheten att få en 
extratjänst bort och under året kommer de på-
gående tjänsterna att fasas ut. Den möjlighet till 
kompetensförsörjning som extratjänster och in-
troduktionsjobb inneburit för offentlig sektor 
finns nu inte kvar och ställer även många perso-
ner utan sysselsättning, 

Årets Rekryteringsmässa hade omkring 30 före-
tag som rekryterade personal och besöksantalet 
var över 1 000. Kompetenshubben har öppnat 
upp verksamheten med förändrade öppettider. 
Här erbjuds studie-och yrkesvägledning, CV hjälp, 
blankettsupport med mera i syfte att förkorta 
kundens väg till egenförsörjning. Arbetet med fe-
riejobben har på börjats och 40 inkomna platser 
har matchats till ett 80-tal ungdomar. Arbets-
marknadsenheten medverkar i  ESF projektet Jag-
Kan där Helsingborg är projektägare. Via pro-
jektet har ett 10-tal medarbetare blivit utbildade 
till studiecoacher och metoden implementeras 
under pågående projekt.  

 Arbetet med målet att halvera arbetslösheten 
bland utrikesfödda kvinnor, det så kallade VEN 
uppdraget har fördjupats under våren och ett 
program med fokus på personlig utveckling för 
denna målgrupp har påbörjats. Syftet med pro-
grammet är att förbereda, rusta och matcha dessa 
kvinnor ut i arbete eller studier. 

Programmet är ett komplement till de insatser 
som idag används för att främja etablering. Pro-
grammet pågår under 8 veckor innehållande 16 
tillfällen och har 8 deltagare inskrivna. Parallellt 
fortskrider samverkan i processen kring Venupp-
draget med regelbundna avstämningar över indi-
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viders planering, pågående insatser och arbets-
marknadens rekryteringsbehov. Representanter 
från arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen, 
individ och familj samt arbetsförmedlingen deltar 
i avstämningarna. Statistik från februari visar på 
35 ackumulerade antal övergångar till arbete se-
dan 1 september 2018. 

Till Arbetscenter Jv9 har inflödet av legoarbete 
samt interna uppdrag ökat väsentligt under april 
månad och verksamheten har ett stort behov av 
personer med körkort i nuläget. Arbetsför-
medlingen anvisar i nuläget färre personer som 
är i behov av praktik-och arbetsträning. Förmod-
ligen beror den minskade efterfrågan på platser 
från arbetsförmedlingen på deras pågående för-
ändringsprocess. Arbetscenter i nuläget har så 
mycket uppdrag, att personalen har fått tacka nej 
till vissa uppdrag, samt överlämnat uppdrag till 
andra Arbetscenter i våra grannkommuner. 

Då Arbetsförmedlingen står inför stora nedskär-
ningar och förändringar råder det en stor oviss-
het inför framtiden. Antalet arbetssökande i ut-
satt ställning ökar och ett stort antal nyanlända 
behöver stöd i sin etablering på arbetsmark-
naden samtidigt som det råder en allvarlig kom-
petensbrist på arbetsmarknaden. Ledtider ökar 
och vägen till arbete förlängs; de negativa konse-
kvenser som arbetslöshet medför för individen 
förstärks. Den lokala närvaron och personliga 
kontakten är betydelsefull. Sammantaget kan de 
förändringar som nu sker och som befaras 
komma i framtiden innebär väsentligt ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Verksamhetsområden utöver arbetsmarknadsen-
het påverkas, såsom: socialtjänst, vuxenutbild-
ning, integration samt näringslivsutveckling.  

Bibliotek 
Båstads huvudbibliotek nyöppnade den 21 janu-
ari efter en omfattande golvrenovering samt 
byggnation av bilderboksrum. Invigningen fira-
des med bland annat tal av kommunstyrelsens 
ordförande. Nyöppningen fick stor uppmärksam-
het i media.  

Skrivprojekt i samarbete med författaren Torgny 
Karnstedt genomfördes med deltagare från gym-
nasieskolans IM-program, allmänhet och några 
politiker. Avslutningen den 6 april innebar att 

deltagarna läste upp sina texter inför allmän-
heten och varandra. Ett välbesökt evenemang.  

Kompetenshubbens entré är numera flyttad till 
biblioteket som ett led i utökat samarbete.  

Biblioteket möjliggör språkcafé för den som vill 
träna sin svenska. I februari startades språkcafé 
med hantverk där det finns möjlighet att sy, 
sticka och virka tillsammans och prata svenska. 
Hantverk på språkcafé fungerar mycket väl och 
når flera målgrupper.  

Biblioteket har haft studiebesök från Laholms 
bibliotek. 

I mars arrangerades en bokfrukost för allmän-
heten med bokprat och fika. Senare i mars kom 
författaren, litteraturkritikern och översättaren 
Yukiko Duke och talade om högläsning. Båda eve-
nemangen var välbesökta och lockade nya besö-
kare.  

Biblioteket genomför barnaktiviteter under 
sportlovet och på lördagar under våren. Aktivite-
terna riktar sig till barn i olika åldrar.  

Biblioteken fick en ny chef från den 14 januari 
2019.  

Kultur 
Kulturavdelningens uppdrag baserar sig på nat-
ionella, regionala, delregionala och kommunala 
mål – Båstads kommuns kulturprogram antaget 
av KF. 

Kommunens konstinnehav och inköp av ny konst 
innebär att avdelningen samverkar med övriga 
verksamhetsområden kring offentlig utsmyck-
ning av äldreboenden och andra offentliga loka-
ler. Konkret sker arbetet första kvartalet i sam-
verkan med Skogsliden och Bjäredalen samt kom-
munhuset. Vid ett möte med KF hade avdelningen 
ett uppdrag att visa och tydliggöra kons-tens be-
tydelse i det offentliga rummet för ökad målupp-
fyllelse. Miljön i estetisk bemärkelse har bety-
delse för möteskultur och framgång i samtal och 
beslutsfattande. Konstregistret uppdateras tyd-
ligt under det första kvartalet. Renovering och ny 
inramning av konst sker hela tiden. Intresset har 
markant ökat bland medarbetare och beslutsfat-
tare för konstens betydelse avseende måluppfyl-
lelsen i olika kommunala uppdrag.  

Kulturmiljövård	‐Gravstenarna i Torekov vid kyr-
koruinen kommer att renoveras under våren. 
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Gustav Kraitz på-börjar renoveringen av skulptu-
ren i Förslöv under våren.  

Arrangemang barn, unga och vuxna. ”Kultur för 
lärande” – kommunens kulturgaranti för barn och 
unga, fortsätter som planerat och ett möte har 
hållits med Kulturnavet där barn och skola, kul-
turavdelningen, biblioteket och kul-turskolan in-
går. Kulturnavet är ansvariga för innehåll och or-
ganisation av ”Kultur för lärande”.  

Philip Bäckmo har hållit föredrag utifrån temat 
Angeläget ”Själen är ett verb” för 38 deltagare i 
biblioteket. Vernissage på samma tema av kom-
munens konstinnehav samt en Klädbytardag ge-
nomfördes samtidigt.  Kammarmusikföreningen 
har genomfört tre konserter i biblioteket.  

Kulturstrategen deltar i arbetet med enprocent-
regeln i samband med nybyggnationen av Förs-
lövs skola.  

Avseende Bio Scala har hyresgästen avslutat sitt 
avtal, Föreningen Film i Båstad har under en be-
gränsad tid drivit biografen och nu pågår rekryte-
ring av ny hyresgäst. 	

Fritidsgårdar 

Ungdomens Hus (UH) i Förslöv bedriver en väl 
fungerande verksamhet och är välbesökt. UH har 
en viss ökning av ungdomar från Båstad under 
fredagskvällarna. Musteriet i Båstad har haft en 
generell minskning av besökare andra halvan av 
våren. Anledningen beror till stor del på oron 
kring droger och att vissa ungdomar mår dåligt 
och detta påverkar verksamheten negativt. En ny 
samarbetsgrupp har startats  ”vändpunkten” med 
representanter från olika områden som arbetar 
med ungdomar.  Målet med gruppen är att fånga 
upp de ungdomar som hamnat snett i samhället 
och guida dem i rätt riktning. Till hösten planeras 
förändringar avseende aktiviteter, åldersgrupper 
och öppettider när det gäller verksamheten på 
Musteriet.  

Individ och Familj 
Vuxenenheten 
Utvecklingsarbete pågår gällande nya riktlinjer 
för ekonomiskt bistånd och implementering av 
strukturerade genomförandeplaner pågår för att 
skapa ett tydligare fokus på framtiden och egen-

försörjning tillsammans med klienten. Socialsek-
reterare har börjat delta i samverkansmöte med 
SFI. En ny person har anställts för att verka inom 
FINSAM-processen ”Kundsupport”. Omorganise-
ring inom Arbetsförmedlingen kommer att på-
verka det hur samarbetet kommer att kunna 
fortgå. I vilken omfattning och på vilket vis är i 
dagsläget oklar men detta är en utmaning vi står 
inför. 

Skuld- och budgetrådgivare har i sitt förebyg-
gande arbete haft föreläsning på Fontänhuset, på 
Strandängsskolan och SFI. Överskuldsättning hos 
äldre ökar och vägar för att på bästa sätt bemöta 
detta är ett utvecklingsområde. 

Inom vuxenutredning har utbildningssatsning 
skett kring hedersrelaterat våld. Detta är en kli-
entgrupp som ökar och vi står inför en utmaning 
kring hur vi på bästa sätt kan möta detta 

Ekonomi 
Bildning och arbete prognostiserar totalt en ne-
gativ avvikelse mot budget om -0,6 mkr. Det är 
verksamheten för försörjningsstöd som förväntas 
avvika mot budget. Avvikelsen om 5,9 procent 
mot helårsbudget beror delvis på förändringar 
hos Arbetsförmedlingen som förväntas medföra 
högre försörjningsstödskostnader för kommu-
nen.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 

Avseende att sänka kostnaderna inom ekono-
miskt bistånd är det arbete som görs inom ar-
betsmarknadsenheten för att få individer som 
står långt från arbetsmarknaden i egenförsörj-
ning en avgörande framgångsfaktor. Förändring-
arna inom Arbetsförmedlingen följs noggrant för 
att på bästa sätt följa och tydliggöra de utma-
ningar som följer av detta. Att bibehålla fortsatt 
gott samarbete med nuvarande samarbetspart-
ner och synliggöra/upparbeta nya samarbetsmöj-
ligheter är ett löpande arbete som behöver fortgå. 	

Att få FINSAM-Processen "kundsupport" som rik-
tar sig till de som står längst från arbetsmark-
naden att fungera är prioriterat och nyrekryte-
ring har skapat goda förutsättningar för detta. 
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Myndighetsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Myndighetsnämnd -126 -290 -340 -50 

Hänt i verksamheten 
Myndighetsnämnden består av sju ledamöter, 
varav fyra är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Nämnden ansvarar för myn-
dighetsutövning inom miljö, bygg och säkerhet.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie sammanträden och behandlat 48 
ärenden (56 ärenden under samma period 
2018). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 3,5 timmar (3,8 timmar under samma 
period 2018). 

Utbildningsinsatser har genomförts för den ny-
tillträdda nämnden under ordinarie sammanträ-
den och vid ett särskilt tillfälle.  

Ekonomi 
Myndighetsnämnden prognos visar en negativ 
avvikelse motsvarande -50 tkr under 2019. 

Nämndens budget är väldigt ansträngd till följd 
av nytt arvodesreglemente och budgetbespa-
ringen	effektivare	möten. Nämnden har haft be-
hov av särskilt utbildningstillfälle inom sitt om-
råde, vilket det ej finns utrymme för. 

Den prognostiserade avvikelsen på helåret be-
döms främst bero på den lagstadgade rätt till er-
sättning för förlorad arbetsinkomst som förtro-
endevalda har.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Då avvikelsen främst rör förlorad arbetsinkomst 
behöver översyn göras av sammanträdesplane-
ringen. Åtgärd till följd av det kan vara att möten 
förläggs till kvällstid. 
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Teknik och service 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Räddningstjänst -90 -282 -282 0 

 

Hänt i verksamheten 
Det löpande tillsynsarbetet enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) sker inte enligt 
tillsynsplan då tjänsten som Brandinspektör är 
vakant. Rekrytering påbörjas så snart tjänsten 
som Säkerhetschef är tillsatt. 

Tillstånd och remisser bland annat från polisen 
och Samhällsbyggnadsavdelningen har lämnats 
och besvarats under T1.  

Ekonomi 
Ingen avvikelse prognostiseras. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ingen avvikelse prognostiseras. 
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Samhällsbyggnad 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

MN – SAMHÄLLS- 

BYGGNAD 1 539 -2 717 -2 717 0 

Bygglov 1 511 1 047 1 047 0 

Bostadsanpassning -259 -1 404 -1 404 0 

Miljö- och 

hälsoskydd  61 -2 148 -2 148 0 

Alkohol och tobak 226 -212 -212 0 

INVESTERINGAR 0 -141 -141 0 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Ärendemängden har varit stor för alla delar av 
verksamheten, även om antalet nya bygglovan-
sökningar har minskat med knappt 20 procent 
jämfört med samma period 2018. Översiktspla-
nen har varit pausad för politiskt ställningsta-
gande till de inkomna yttrandena under samrå-
det. Arbetsbelastningen har varit hög på fram-
förallt plan och miljö grund av vakanser och för-
äldraledighet vilket lett till omprioritering av 
ärenden samt längre handläggningstider för 
vissa typer av ärenden. Administrationen har 
förberett för uppgradering av verksamhets-
stödssystem för miljöärenden. Handläggningen 
av alkoholtillstånd och tillsyn har kommit igång 
bra. Rekrytering av miljö- och hälsoskyddsin-
spektör samt  bygglovhandläggare har skett un-
der perioden. Rekrytering av ny översiktsplane-
rare, detaljplanerare och avloppshandläggare 
pågår. 

Bygglov 
Byggaktiviteten i kommunen är fortsatt hög. An-
talet ansökningar om bygglov och förhandsbe-
sked har minskat något, antal anmälningar och 
tillsynsärenden är liknande. Däremot har fler be-
slut fattats jämfört med motsvarande period 
ifjol. 
Handläggningstiden för bygglov- och anmälans-
ärenden uppfyller lagkraven men är längre än 
önskvärd på grund av vakanser på bygglovavdel-
ningen men i mitten av maj är avdelningen åter 
fulltalig. Administrationen stöttar mycket och 
tillsammans digitaliserar vi avdelningen för att 
effektivisera och öka servicen till medborgarna. 
Tillsynsärenden har prioriterats ner och endast 
akuta ärenden handläggs aktivt. 

Bostadsanpassning 
Handläggaren har kompetensutvecklats och är 
nu självgående i sin roll. Samverkan sker med 
Ängelholms kommun då vår handläggare är en-
sam i kommunen på sin post.  
Miljö- och hälsoskydd 
Miljöavdelningen har främst arbetat med in-
spektioner enligt tillsynsplan samt händelse-
styrda ärenden som anmälningsärenden och kla-
gomål. Perioden har också präglats av ett på-
gående byte av verksamhetssystem och per-
sonalförändringar. Byte av verksamhetssystem 
ger förutsättningar att på sikt införa fler och mer 
effektiva e-tjänster. Personalförändringarna av-
ser främst att vi från och med mars månad inte 
har någon handläggare med inriktning mot en-
skilda avlopp. En handläggare har gått på föräld-
raledighet och en har lämnat sin anställning för 
en annan tjänst. Ny rekrytering för att ersätta 
dessa tjänster har inletts. Under perioden har 
det även slutförts en rekrytering av en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör med inriktning mot hälso-
skydd för att bland annat täcka upp en kom-
mande tjänstledighet. Personalförändringarna 
och byte av verksamhetssystem innebär att av-
delningen under delar av perioden har haft en 
högre arbetsbelastning. Detta har medfört att 
omprioritringar har genomförts. 

Ekonomi 
Verksamhetsövergripande 
Samhällsbyggnad som helhet visar ett positivt 
resultat för perioden. Det finns risk för att intäk-
terna på bygglovsidan viker om periodens ten-
dens med färre antal ärenden fortsätter. 

Bygglov 
Bygglovsidan visar på ett överskott på 1 200 tkr 
vilket i huvudsak beror på att ett större antal 
ärenden har det fattats beslut i under perioden. 

Bostadsanpassning 
Bostadsanpassning visar på ett överskott på 
drygt 200 tkr vilket beror på färre och mindre 
bidrag betalts ut än budgeterat. 

Miljö- och hälsoskydd 
Miljöavdelningen ligger egentligen något efter 
intäktsmässigt. Avvikelsen beror främst på att 
nästan all årlig fakturering är genomförd samt 
att inventeringen av enskilda avlopp inte kunnat 
utföras enligt planering. Prognosen för årsskiftet 
är att miljösidan håller budget. En förutsättning 
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är dock att inventeringen av enskilda avlopp 
kommer igång och till stor del kan arbetas ikapp. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Det för tertialen redovisade överskottet beror till 
stor del på att årliga avgifter debiterats under 

mars och april men att de inte bokföringsmässigt 
periodiserats. Överskotten på bygglov och bo-
stadsanpassning bedöms minska under året vil-
ket gör att verksamheten på årsbasas bedöms 
hålla budgeten. 
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Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Utbildningsnämnd -182 -465 -515 -50 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter, 
varav tre är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Utbildningsnämnden har 
även ett arbetsutskott bestående av fem ledamö-
ter. Nämnden ansvarar för ansvarar för de stra-
tegiska frågorna på kort och lång sikt för all ut-
bildning av barn och unga i Båstads kommun, 
samt individ och familjeärenden för barn, unga 
och vuxna.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie sammanträden samt ett extrain-
satt till följd av ny mandatperiod för nämnden. 
Vid dessa sammanträden har nämnden behand-
lat 69 ärenden (35 ärenden under samma period 
2018). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 2,7 timmar (3,1 timmar under samma 
period 2018). 

Utbildningsinsatser och dialogmöten har genom-
förts för den nytillträdda nämnden under ordi-
narie sammanträden.	

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognos visar en negativ 
avvikelse motsvarande -50 tkr under 2019. 

Nämndens budget är ansträngd till följd av nytt 
arvodesreglemente och budgetbesparingen	ef‐
fektivare	möten. I sammahanget är det av vikt att 
ta upp att nämnden har lyckats hålla sin budget 
för sammanträden genom god planering. 

Den prognostiserade avvikelsen går att hänföra 
till den lagstadgade rätt till ersättning för förlo-
rad arbetsinkomst som förtroendevalda har.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Då avvikelsen uteslutande rör förlorad arbetsin-
komst behöver översyn göras av sammanträ-
desplaneringen. Åtgärd till följd av det kan vara 
att möten förläggs till kvällstid. 
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Barn och skola 
 
  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) jan-apr 2019 2019 2019 

UN - BARN OCH 
 SKOLA -25 563 -71 865 -73 990 -2 125 
Verksamhets- 
övergripande BS -19 031 -54 171 -55 496 -1 625 
Öppen förskola  
(familjecentral) -389 -1 116 -1 116 0 

Grundsärskola -1 461 -4 338 -4 338 0 
Tilläggsbelopp  
extraordinära  
stödåtgärder  
barnomsorg/ 
grundskola - speci-
alskola -2 999 -7 253 -7 753 -500 
Svenska som and-
raspråk/ 
Modersmåls-
undervisning -1 683 -4 987 -4 987 0 

Summa -25 563 -71 865 -73 990 -2 125 

Resultatenheter  0   

Förskola 1-5 år -1 003 0 0 0 
Grundskola F-9  
inklusive fritids -6 720 0 0 0 

Summa -7 723 0 0 0 

INVESTERING -402 -10 588 -10 588 0 
 

 

Resultat- 

enheters 

ackumulerade 

resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. 

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-

/under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack. resul-

tat 

Förskola  

1-5 år -850 0  -850 

Grundskola F-

9 inklusive 

fritids 337 -98  239 

Summa -513 -98  -611 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Beslut om Likvärdig förskole- och grundskole-
struktur fattades i kommunfullmäktige och ar-
bete inleddes med att skapa arbetsgrupp för ut-
redning av Strandängskolans placering och orga-
nisation. För samverkan mellan samtliga inblan-
dade parter angående Västra Karups skola inled-
des också samarbete i den byggarbetsgrupp som 
kommer att följa byggprojektet i sin helhet.  

Ny skolchef förstärkte Barn och skola som under 
en längre period arbetat underbemannat. Vidare 
hade barn och skola vakanser på skolexpert samt 
administratör.  

Efter genomlysning av skolpeng och förslag till 
mer likvärdig fördelning fattades beslut om so-
cioekonomiska fördelningsprinciper i grundsko-
lan samt fördelning utifrån ålder i förskolan. 

Resultaten av ett års kommunövergripande ut-
vecklingsinsatser med Friends och Örebro Uni-
versitet presenterades för nämnden i en kom-
munrapport. Resultaten efter det första året av 
förebyggande arbete kring mobbning, kränkande 
behandling och diskriminering resulterade i 
framgångsfaktorer såväl som utmaningar. Barn 
och skola inledde också samarbete med Glada 
Hudik för att främja allas lika värde. 

Arbetet kring de förstärkta skrivelserna om digi-
tal kompetens i Lgr 11, ledde till att samtliga skol-
ledare inledde praktiknära samverkan med fors-
kare från Halmstad högskola. Båstad fortsatte 
samverka med åtta kommuner och Region Hall-
and inom FDLIS, Framtidens digitala lärande i 
skolan, med avsikt att stärka den digitala kompe-
tensen i linje med Lgr11. 

Verksamhetsövergripande 
Förskola och grundskoleverksamheten genom-
förde utbildningsdagar för utbildningsnämnden. 
Värdegrundsarbetet presenterades i ett 0-19 
årsperspektiv för utbildningsnämnd med tillhö-
rande dialog.  

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Bristen på legitimerade fritidspedagoger var på-
taglig. Skolenheterna hade fortsatt stora svårig-
heter att rekrytera legitimerad, behörig personal. 

Kollegialt lärande prioriterades på de kommun-
gemensamma konferenserna kring digitalisering-
ens fyra aspekter.  

Läsa, skriva räknagarantin för förskoleklass blev 
obligatorisk och Båstad representerade på Skol-
verkets infodagar om implementeringsarbete.  

Utbildningsnämnden beslutade avsätta tillfällen 
för verksamhetsbesök under läsåret. 

Förskola 1–5 år 
Som en följd av höstens utbildning av förskolor-
nas kvalitetsutvecklare i normmedvetet förhåll-
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ningssätt med Friends, erbjöds vårdnadshavarna 
under våren en kvällsföreläsning i samma ämne i 
varje förskoleområde. 

Vid tre kommungemensamma konferenser disku-
terade och reflekterade pedagoger och förskole-
chefer kring begreppet Undervisning i förskolan 
utifrån vetenskaplig grund. Detta arbete fortgår 
under resten av terminen. Förskoleutvecklare, 
två förskolechefer och tre förskollärare utbilda-
des tillsammans med Laholms kommun av 
Malmö universitet i ämnet Undervisning i försko-
lan 7.5 hp.  

Ekonomi 
Barn och skolas ramfinansierade verksamheter 
prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -2,1 mkr, skillnaden mot föregående 
prognos är -0,3 mkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot bud-
get om -1,3 mkr på grund av ej budgeterade kost-
nader för moduler i främst Östra Karup. Tilläggs-
belopp- och specialskola prognostiserar en nega-
tiv avvikelse om -0,5 mkr. Inför budget 2019 fick 
barn och skola en besparing på 5,4 mkr varav 
4,3 mkr blev en besparing på tilläggsbeloppen. 
Budgeten för tilläggsbeloppen förväntas med 
anledning av detta överskridas något. Även skol-
skjutsverksamheten prognostiseras avvika mot 
budget om -0,3 mkr, delvis på grund av fördröjd 
upphandling vilket medför fortsatta reparations-
kostnader av bussar samt inhyrning av externa 
bussar men även på grund av att kostnaderna för 
drivmedel är högre än budgeterat. 	

Resultatenheter 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans 
en negativ avvikelse om -7 723 tkr per den 

30 april 2019. Underskottet beror på en negativ 
semesterlöneskuld om -6 227 tkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjäm-
nas under året, visar resultatenheterna en nega-
tiv avvikelse om -1 496 tkr. Denna avvikelse 
kommer att regleras med inkommande statsbi-
drag såsom lärarlönelyftet och karriärtjänster. 	

Investeringar 
Samtliga årets budgeterade investeringar bedöms 
utnyttjas. Investeringarna avser främst inköp av 
IT-utrustning inom förskola och grundskola, in-
köp av pedagogiska läromedel, möbler, förbätt-
ring av arbetsmiljön samt inköp av nya skolbus-
sar.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inför budget 2020 kommer Barn och skola äska 
medel för ofinansierade lokalkostnader motsva-
rande 1,3 mkr. Verksamheten bedömer att en 
ytterligare besparing utöver de beslutade på 5,4 
mkr kraftigt kommer att påverkar kvaliteten un-
der innevarande år.  

Förvaltningen arbetar tillsammans med rektors-
gruppen för att genomföra besparingarna avse-
ende tilläggsbelopp på ett sådant sätt att en nega-
tiv avvikelse motsvarande -500 tkr inte ska upp-
stå. 

Under förutsättning att inköp av ny buss kan 
verkställas kan reparationskostnader och bräns-
lekostnader reduceras något. 
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Bildning och arbete 

 

Resultat 

enheters 

ackumulerat  

resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. 

 resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott  

2019 

Utgående 

ack. 

 resultat 

 

Akademi Båstad  

Gymnasium 353 0  353  
 

Hänt i verksamheten 
Gymnasiesärskola 
Verksamheten köps in i första hand i Ängelholms 
kommun. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium har arbetat med nä-
ringslivet genom samverkan med bland annat 
Vård och omsorgscollege och Båstad turism och 
näringsliv. Skolan har ett mycket bra samarbete 
med Bjäres företagare vad det gäller våra elever 
som går på gymnasial lärlingsanställning mot in-
dustrin. 

Skolan har för avsikt att starta gymnasial lärling-
sanställning mot Vård och omsorg från hösten. 
Elever på Vård och omsorg förbereder sig redan 
för att delta på Yrkes-SM som går av stapeln i 
Helsingborg nästa vår. För att lyckas där ska 
metodrummet utvecklas för just Vård och om-
sorg. 

Fortsatt samarbete med Naturskyddsföreningen. 
Skolan sköter en äng under året tillsammans 
med den organisationen. 

Entreprenörskap och Ung företagsamhet har 
gett skolans elever möjlighet att pröva mer prak-
tiska inslag. 

Elever från Akademi Båstad gymnasium vann i 
år priset på Bjäre som årets UF-företag. 

Elever från samhälls- och ekonomtvåor är i skri-
vande stund i Stockholm på skolresa. Dagarna 
innehåller bland annat besök i Riksdagen och på 
Slottet. 

Eleverna har varit på teaterbesök i Helsingborg 
vid olika tillfällen. Treorna avslutar sina skolår 
hos oss med att åka till Operan i Göteborg.  

Skolans introduktionsprogram har ett gott rykte 
om att ta väl hand om elever med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, så kallade NPF-
diagnoser. 

Tenniseleverna som går på Riksidrottsgymnasi-
ets elittennis gör framsteg rent sportsligt och 
skolan har också utvecklat metoder under året 
kring elevernas undervisning och tid i skolan för 
andra ämnen. 

Skolan kommer under hösten att bli en Amnes-
tyskola. 

Individ och familj 
Socialtjänsten i Båstads kommun har det senaste 
två åren gjort stora förändringar för att komma 
tillrätta med långa utredningstider, dyra place-
ringskostnader och en hög personalomsättning 
som påverkade både ekonomi och arbetsmiljö 
negativt. 2017 gjordes en genomlysning av hela 
verksamheten och en arbetsgrupp med repre-
sentation från samtliga kompetenser tog fram 
ett förslag till en helt ny organisation. Syftet med 
förändringen var, förutom att komma till rätta 
med det som nämndes inledningsvis, att identifi-
era och ge människor i behov av stöd individan-
passade insatser i ett så tidigt skede som möjligt. 
En mottagningsenhet skapades som hanterar an-
mälningar, ansökningar och annat som en indi-
vid behöver hjälp med omgående utan någon 
fördröjning. Det  skapades också en enhet för ar-
bete med förebyggande och frivilliga insatser. De 
övriga två enheterna arbetar med utredning, 

(tkr) 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

jan-apr 2019 2019 2019 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -15 926 -39 539 -46 739 -7 200 

Gymnasiesärskola -1 593 -3 496 -4 596 -1 100 
Gymnasium  
ramfinansierad  -3 371 -10 153 -10 153 0 
Individ- och  
familjeomsorg -9 997 -23 029 -29 129 -6 100 

Kulturskolan -965 -2 861 -2 861 0 

Summa -15 926 -39 539 -46 739 -7 200 

Resultatenhet  0   
Akademi Båstad  
Gymnasium -929 0 0 0 
Summa resulta-
tenhet -929 0 0 0 

INVESTERING -43 -837 -837 0 
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myndighetsutövning avseende barn/unga re-
spektive vuxna. Den nya organisationen genom-
fördes under hösten 2018. Det här sättet att vara 
organiserade på kommer att ha en avgörande 
betydelse för att  kunna arbeta med förebyg-
gande tidiga och frivilliga insatser och på så sätt 
undvika kostsamma placeringar. 

Mottagningsenheten 
Mottagningen märker av ett fortsatt högt tryck 
gällande heder samt våld i nära relationer (mäns 
våld mot kvinnor i våra ärenden). Det finns kom-
petens inom både vuxenenheten och öppenvår-
den att hantera dessa frågor. Vanligtvis krävs det 
en initial placering på skyddade boenden för att i 
lugn och ro kunna utreda skyddsbehovet och 
graden/typen av våld och för att kunna planera 
framtiden på en ordnat sätt. Dessa ärenden leder 
ofta till att klienten behöver söka försörjnings-
stöd samt ekonomi till kringkostnader. Arten av 
ärenden leder även till att de självprioriterar sig 
själv vilket ger följden att andra delar av mottag-
ningens arbete får läggas åt sidan. 

Klienter med antingen missbruksproblematik el-
ler psykiatriska svårigheter som står utan bo-
stad och inte ges insatser från andra enheter och 
där klienten saknar tak över huvudet är en 
grupp som ökat i mottagningen de senaste må-
naderna. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret 
för tak över huvudet vilket hamnar på mottag-
ningen under tiden som bland annat vuxenutre-
dare eller vård och omsorg utreder en klients be-
hov. Problemet är att det kan ta lång tid och att 
mottagningen då står med klienten samt kostna-
den för boendet på vandrarhem eller liknande 
utan att veta hur lång tid eller med det egentliga 
ansvaret.	

Vuxenenheten 
Aterkommande klienter med långvarig och 
komplex problematik med bland annat psykisk 
ohälsa står för en stor del av placeringskostna-
derna. Det finns ett välfungerande samarbete 
mellan öppenvård och vuxenutredare vilket 
leder till tidiga insatser och ett bättre förebygg-
ande arbete för att motverka att unga klienter 
institutionaliseras.  Det som är försvårande är 
målgruppen som har både missbruksproblem 
och psykisk ohälsa på grund av att ansvaret är 

delat mellan Vård och omsorg och Individ och 
familj. 

Barn	och	ungdomsenheten	
Enheten har ett mycket högt tryck vad gäller in-
komna anmälningar kring barn som far illa och 
en stor ökning av inledda utredningar påverkar 
verksamheten. Ett arbete har startats kring att 
kring hedersrelaterad problematik inom vår 
egen verksamhet men vi arbetar parallellt med 
barn och skola samt har lagt ett förslag om en 
central samordnare för kommunen i frågorna. 

Rekrytering av en förste socialsekreterare har 
genomförts och denne kommer att verka som ett 
led i att förbättra och utveckla verksamhetens 
kvalité. 

En stor utmaning är fler ärenden som rör våld 
och hedersproblematik. Några individer har med 
anledning av just den typen av problematik pla-
cerats på skyddade boenden, vilket i sin tur har 
en märkbar effekt på ekonomin. 

En annan stor utmaning är att arbeta med att 
höja rättssäkerheten inom den delen av verk-
samheten som rör myndighetsutövning. Arbetet 
kommer att påbörjas när förste socialsekrete-
rare är på plats. 

Brobyggare	
Brobyggarna arbetar som planerat förebyggande 
både internt och externt och underlättar för fa-
miljer, ungdomar samt personal inom främst 
skolan att i ett tidigt skede komma i kontakt med 
socialtjänsten för att få stöd och hjälp innan situ-
ationen blir akut. Det finns mycket att förbättra 
men brobyggarna har kommit långt i sitt arbete 
och har genom vistelse i skolan, både direkt med 
ungdomar, direkt med personal och deltagande 
på föräldramöten och så vidare blivit en naturlig 
del av socialtjänsten dit det går att vända sig. 

Brobyggarna arbetar med normer och värde-
ringar i gruppform i skolan för att på så sätt 
minska konflikter mellan elever vilket förväntas 
leda till att ungdomarna får bättre impulskon-
troll vilket i sin tur leder till färre orosanmäl-
ningar då ungdomarna får hjälp i tidigt skede. 
Detta ger minskat lidande för ungdomar och fa-
miljer samt minskade kostnader för socialtjäns-
ten. 
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Brobyggarna kommer under sommaren täcka 
upp behovet av samlingsplats för kommunens 
ungdomar då Musteriet stänger. Detta kommer 
de göra genom att vid planerade tillfällen ha 
Musteriet öppet och anordna aktiviteter för ung-
domar.	

Öppenvården	
Öppenvården har ett fortsatt stort behov av yt-
terligare behandlare med inriktning på vuxna för 
att kunna arbeta förebyggande med främst he-
der och våld i nära relation. Det förebyggande 
arbetet är nödvändigt för att minska denna stora 
kostnad i både pengar och arbetstid hos medar-
betare inom hela Individ och familj samt skolan. 
Flickorna är svåra att nå för socialtjänsten varpå 
vi behöver ett utökat samarbete med skolan vil-
ket är påbörjat och uppskattat. Behandlare på 
öppenvården tar där ett stort ansvar gällande ut-
bildning och samverkan. 

Öppenvården i stort arbetar på bra. Vuxen och 
barnbehandlarna samarbetar och hjälps åt för 
att arbeta så tids- och kostnadseffektivt som 
möjligt, bland annat en återfallsprevention i 
grupp om 8 istället för individuellt vilket ger tid 
över för andra arbetsuppgifter. 

För att minska placeringskostnader samt mänsk-
ligt lidande behöver öppenvården komma in i ett 
tidigt skede. För att komma in i ett tidigt skede 
krävs ett än mer utvecklat samarbete internt vil-
ket är påbörjat och det har gett resultat. 

Enheten	för	stödboende		
Under föregående år har verksamheten genom-
gått en stor förändring till följd av den drastiskt 
minskade tillströmningen av ensamkommande 
barn och ungdomar. I kombination med att de 
ungdomar som finns här blir äldre och skrivs ut 
från verksamheten, har antalet anställda och bo-
enden minskats efter hand. 

IVO har gjort en tillsyn av verksamheten under 
2018 och förutom synpunkter på den administ-
rativa hanteringen av ärendena hade de ingen 
kritik mot verksamheten. 

Från den 1 juli 2019 kommer Stödboenden nu 
även att ta emot alla typer av ungdomar som 
uppfyller behov för att placeras på Stödboende. 
Detta kommer att testat som ett projekt fram till 

juli- 2020 med en utvärdering i oktober – 2019. 
Beroende på utvärderingen kan projekten 
komma att förlängas.   

Kulturskolan 
Kulturskolan undervisar 117 elever i instru-
mentalundervisning och drama. Dramapedago-
gernas uppdrag i grundskolan, estetisk lärpro-
cess innebär att de träffade alla årskurs 2 elever 
och lärare under första kvartalet. Alla förskolor 
har tagit del av dramapedagogernas förskolepjäs 
om två isbjörnar som får problem med att fiska 
när isen smälter, i det finns såväl hållbarhetsper-
spektiv som värdegrundsperspektiv. Kösituat-
ionen är fortsatt ansträngd. Längst kö har gitarr 
och piano men idag har alla ämnen kö. Elevre-
gistret har uppdaterats liksom hemsidan. Or-
kestereleverna erbjöds möjligheten att se före-
ställningen ”Matilda” på Malmö Opera vilket var 
mycket uppskattat.  

Konserten drama/musik ”KulturMix” genomför-
des i kultur-skolans egna lokaler för fullt hus. Ett 
arbete har påbörjats för att nå ut till äldre genom 
att elever vid kulturskolan spelat vid äldreboen-
den. Utvecklingsåtgärder är kvalitetsarbete ge-
nom Qualis och att söka bidrag genom kulturrå-
det för utveckling av fler ämnen. Regeringens 
budget återför under sommaren de bidrag som 
togs bort i januari av den dåvarande politiska 
sammanslutningen vilket innebär möjligheter att 
utveckla verksamheten.  

Kulturskolans lokaler är från och med nästa ter-
min förhoppningsvis möjliga att använda i högre 
utsträckning än idag då de delas med grundsko-
lans musikundervisning och Ung-domens Hus. 
Samverkan sker regionalt och delregionalt med 
kulturskolechefer. Det finns idag nationella mål 
för kulturskolans verksamhet. 	

Ekonomi 
Bildning och Arbetes ramfinansierade verksam-
heter prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -7,2 mkr, ingen förändring mot föregående 
prognos. En negativ avvikelse om -6,1 mkr pro-
gnostiseras inom individ- och familjeomsorgen 
med anledning av högre kostnader för familje-
hems-, HVB- samt institutionsplacerade barn 
samt för övriga insatser för vuxna utöver budget.  
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Placeringskostnaderna förväntas bli högre än för 
2018 men med anledning av att Individ och fa-
milj inför budget 2019 fick ett extra budget-
anslag om 4 mkr blir avvikelsen mot budget 
lägre än föregående år. Helårsbudgeten för Indi-
vid och familj uppgår till 23 mkr varav 12,6 mkr 
avser placeringskostnader, en avvikelse 
på -6,1 mkr motsvarar ca 26,5 procent avvikelse 
mot budget för placeringar i förhållande till hel-
hetsbudgeten. Föregående år avvek Individ och 
familj ca 37,2 procent mot budget.  

Tabell:	Antal	placeringar	2019	och	2018.		

 Prognos 
2019 

Utfall 
2018 

HVB-vård, Barn och Unga 4 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 23 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 

Inst. Vård vuxna 4 4 

Övriga insatser vuxna 3 2 

Öppna ins boende, vuxna 1 1 

Totalt: 37 33 

Not.	1	placeringar	avser	12	månader,	ej	antalet	en‐
skilda	individer. 

Även gymnasiesärskolan prognostiserar en ne-
gativ avvikelse om -1,1 mkr mot budget med an-
ledning av fler elever på helårsbasis än föregå-
ende år. Förklaringen till avvikelsen är att det 
har skett en volymökning inom gymnasiesärsko-
lan.  

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium visar en negativ av-
vikelse om -0,9 mkr per den 30 april 2019. Un-

derskottet beror på en negativ semesterlönes-
kuld om -1 mkr. Efter reglering av semesterlö-
neskulden som kommer att utjämnas under året, 
visar Akademi Båstad gymnasium en positiv av-
vikelse om +100 tkr. Elevantalet sjunker under 
hösten, vilket gör att personaltätheten håller på 
att ses över inför nästa läsår. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Socialtjänstens nya organisation skapar 
förutsättningar för att identifiera och ge 
människor i behov av stöd individanpassade 
insatser i ett så tidigt skede som möjligt. På det 
sättet undviks dyra placeringar i ett senare 
skede.   

Dyrbara skyddsplaceringar i kvinnoboenden 
kommer att ersättas av placering i lägenheter 
som vi hyr. 

Målsättningen är att placering av barn/unga ska 
göras i kommunala familjehem och inte som 
tidigare i de betydligt mer kostsamma 
konsulentstödda alternativen. 

Satsningar på att stärka och utveckla ledar- och 
medarbetarskapet görs under året. 

En modell för mål- och resultatstyrning införs 
hösten 2019. 

För att undvika underskott inom gymnasie-
särskolan måste prognosarbetet kring elevvolym 
fördjupas. Detta förbättringsarbete pågår. 
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Vård- och omsorgsnämnd 

Hänt i verksamheten 
Vård- och omsorgsnämnden består av nio leda-
möter, varav fyra är nya sedan mandatperiodens 
början den 1 januari 2019. Nämnden ansvarar 
för de strategiska omsorgsfrågorna på kort och 
lång sikt med syfte att möjliggöra ett så själv-
ständigt och tryggt liv för kommunens vård- och 
omsorgstagare som möjligt. 

Under perioden januari-april har nämnden haft 
fyra ordinarie sammanträden och behandlat 49 
ärenden (44 ärenden under samma period 
2018). Nämndens sammanträden har i genom-
snitt varat 3,7 timmar (5,2 timmar under samma 
period 2018). 

Utbildningsinsatser och platsbesök har genom-
förts för den nytillträdda nämnden under ordi-
narie sammanträden.	

Ekonomi 
Vård- och omsorgsnämndens prognos visar en 
negativ avvikelse motsvarande -40 tkr under 
2019. 

Nämndens budget är ansträngd till följd av nytt 
arvodesreglemente och budgetbesparingen	ef‐
fektivare	möten. Genom god planering har 
nämnden lyckats hålla sin budget för samman-
trädenas genomförande. 

Den prognostiserade avvikelsen går att hänföra 
till den lagstadgade rätt till ersättning för förlo-
rad arbetsinkomst som förtroendevalda har.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Då avvikelsen uteslutande rör förlorad arbetsin-
komst behöver översyn göras av sammanträ-
desplaneringen. Åtgärd till följd av det kan vara 
att möten förläggs till kvällstid. 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Vård- och 

omsorgsnämnd -157 -380 -420 -40 
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Vård och omsorg 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

VN- VÅRD OCH  

OMSORG -47 792 -118 281 -124 976 -6 695 

Centralt -2 842 -5 789 -6 189 -400 

Myndighetsenhet -2 142 -6 069 -6 199 -130 

Stöd och omsorg -18 719 -45 355 -49 640 -4 285 

Hälso- och sjukvård -12 141 -33 588 -34 188 -600 

Verksamhets- 

övergripande 

äldreomsorg -9 168 -27 480 -27 580 -100 

Summa -45 012 -118 281 -123 796 -5 515 

Resultatenheter     

Hemvård -600 0 230 230 

Vård- och omsorgs- 

boende -2 180 0 -1410 -1 410 

Summa -2 780 0 -1 180 -1 180 

     

INVESTERING -672 -3 380 -3 380 0 

 

Hänt i verksamheten 
Det arbete som påbörjades under 2017 kring att 
förbättra arbetsmiljön och därmed minskad sjuk-
skrivning har genererat minskad sjuklön om 
250 tkr jämfört med samma tid förra året för 
verksamhetsområdet som helhet. 

Under 2018 intensifierades arbetet med att 
minska övertiden i verksamheten. Genom ett 
strukturerat och målmedvetet arbeta i verksam-
heten har kostnader för övertid minskat med 
550 tkr jämfört med 2018 för verksamhetsområ-
det som helhet. 

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård gäller från årsskiftet inte bara 
somatiska (kroppsliga) diagnoser utan även psy-
kiatriska. Det innebär att vård- och omsorgsta-
gare med psykiatrisk problematik, liksom dem 
med somatiska diagnoser, ska beredas vård- och 
omsorg i kommunen inom tre kalenderdagar mot 
tidigare 30 arbetsdagar. För somatiska diagnoser 
har lagen gällt sedan 1 januari 2018. Detta sätter 
generellt sett stor press på verksamheten att vara 
förberedd på hemgångar under veckans alla da-

gar. Om kommunen inte bereder vård- och om-
sorg inom stipulerad tid utgår en lagstadgad er-
sättning till Region Skåne. Ingen ersättning har 
hittills tillfallit Region Skåne från Båstads kom-
mun. 

Vård och omsorg 
Under inledningen av året har de omfattande in-
satserna avseende förflyttningsutbildning fortsatt 
genomföras. Dessa utbildningar, tillsammans 
med en ingående arbetsmiljöutbildning i samtliga 
hemvårdsgrupper är en effekt av Arbetsmiljöver-
kets inspektion.  

Inom hemvården ses kännbara konsekvenser 
kopplade till nya lagen om utskrivningsklara. 
Detta har medfört en stor arbetsinsats, krav på 
flexibla lösningar och nya rutiner för de som ar-
betar inom hemvården. Hemvården möter före-
dömligt de behov som finns och tar hem medi-
cinskt färdigbehandlade vård- och omsorgstagare 
tiden. Dock innebär detta ofta att bemanningen 
måste utökas något utan garanterad arbetsupp-
gift. 

Arbetet med Kommunfullmäktiges beslut att av-
veckla Bjärehemmet, 3-4:an pågår. Vård- och om-
sorgstagare har erbjudits alternativt boende i 
kommunen och medarbetare har erbjudits nya 
arbetsplatser i kommunen.   

HSL, myndighet, korttid och mottagningsteam  
Den nya lagstiftningen gällande samverkan vid 
utskrivning från slutenvård sätter även press på 
behov av korttidsplatser och insatser från mot-
tagningsteam. Korttidsverksamheten i egen regi 
har under perioden haft en hög beläggning, upp 
till 14 platser, med ett genomsnitt på 13 platser. 
Att möta det stora behovet av korttidsplatser 
inom kommunen har varit svårt och har inneburit 
en ökning av köpta korttidsplatser av korttids-
vård under första tertialen.  

Utvecklingen vad gäller korttidsvården visar tyd-
ligt att växelvården bör separeras från korttids-
enhetens mer akuta del. Behovet av att speciali-
sera korttidsvården är ett viktigt förbättringsom-
råde samtidigt som kvaliteten kan förbättras yt-
terligare vad gäller växelvård vid en renodling av 
dessa platser.   
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Myndighetsenheten har under året fortsatt arbe-
tet med kartläggning av ärendehandläggnings-
processen. Även här påverkar det snabbare flödet 
från slutenvården. Detta möts genom verksam-
hetsförändring för att garantera hög grad av ser-
vice till medborgaren.  

Ökad vårdtyngd ses även i hemsjukvården med 
mycket svårt sjuka som vårdas i hemmet. HSL-
undersköterskorna har haft en viktig roll och del i 
att omvårdnaden sker på ett bra sätt men också 
genom att de har avlastat sjuksköterskorna i 
vissa utvalda arbetsmoment.  

Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetstera-
peuter är en utbildningsresurs för verksamheten 
som helhet och bidrar till kunskapsutvecklingen 
för omvårdnadspersonalen. Den tiden är dock 
inte budgeterad.  

Stöd och omsorg 
Under våren har extra utbildningsinsatser inom 
social dokumentation genomförts för stora delar 
av verksamheten. En god social dokumentation 
säkrar god kvalitet och säkerhet för den enskilde 
och en god arbetsmiljö för medarbetaren. 

I insatsen bostad med särskild service ingår fritid, 
omvårdnad och kultur och det finns ett behov av 
att utveckla detta. På samtliga boenden har där-
för ett fritidsombud införts med uppdrag att 
samla förslag och önskemål från vård- och om-
sorgstagarna för att sedan hitta lämpliga aktivite-
ter. I uppdraget ingår också att samarbeta med 
övriga service-/gruppbostäder i den mån vissa 
aktiviteter kan samordnas. 

Antalet personer i behov av extra stöd och hjälp i 
form av psykiatriboende ökar över tid vilket le-
der till ökade kostnader. Kommunen har inget 
psykiatriboende i egen regi utan köper platser av 
externa aktörer. 

Ekonomi 
Under 2018 tillsattes avdelningschefer i verksam-
heten i syfte att säkra befintlig verksamhet, 
främja utveckling och stärka det nära ledar-
skapet. Trots att detta var ett politiskt beslut, och 
låg helt i linje med kraven från Arbetsmiljöverket, 
finns det ingen budget för dessa tjänster utan 
budgeten har omfördelats inom verksamheten 
för att möjliggöra denna funktion. Detta motsva-
rar cirka 0,8 mkr för tertial 1. 

Budgeten för Vången sänktes inför 2019 men då 
ingånget avtal enligt Båstadhem gäller, kommer 
detta att ge negativ avvikelse om -0,1 mkr på 
helår. 

Äldreomsorg 
Hemvårdspengen minskades med 0,4 mkr för 
2019 med ett uppdrag om att minska antalet bi-
lar. Det har inte varit möjligt att fullt ut genom-
föra denna effektivisering under årets första må-
nader.  

För att bibehålla kvalitet och säkerhet på vård- 
och omsorgsboende krävs en lägsta-nivå på be-
manningen. För denna finns det inte budget fullt 
ut. Här ses en negativ avvikelse om 1,4 mkr för 
årets första fyra månader.  

Under årets utökades ledarskapet på kommunens 
största boende genom tillsättning av ytterligare 
en enhetschef i linje med Arbetsmiljöverkets in-
spektion och med politisk förankring. Dock har 
inte lönekostnader för ledning utökats i boende-
pengen vilket kommer leda till en negativ avvi-
kelse vid årets slut. 

HSL, bistånd, korttid och mottagningsteam 
Mottagningsteamets nya finansieringsform har 
fallit väl ut. Kostnaden för köpta platser avseende 
korttidsvård har som tidigare beskrivits ökat. 
Dock är inte varje enskild plats mycket dyrare, 
knappt 500 kr per vårddygn, än dem i egen regi 
utan negativ påverkan på ekonomin ses genom 
den ökade volymen, det vill säga antalet platser 
som sammantaget behövs. Behovet av korttids-
platser, inklusive växelvård, har under årets fyra 
första månader legat runt 18 platser mot budge-
terade 14. Dock är antalet växelvårdsplatser kon-
tinuerligt runt fem.  

HSL-undersköterskor infördes under sommaren 
2018 och föll väl ut. Verksamheten behöll denna 
funktion under hösten och våren då arbetsmiljön 
tydligt förbättrades för sjuksköterskorna. Dock är 
denna funktion utöver budget vilket prognostise-
ras medför en negativ avvikelse om cirka 0,6 mkr. 

Stöd och omsorg  
På ett gruppboende har antalet gruppboendelä-
genheter ökat från två till tre. Detta har kortsik-
tigt till del inneburit ökade personalkostnader 
men är i det stora hela positivt för kommunen på 
lång sikt.  
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Ökade köp av externa platser inom området psy-
kiatri påverkar ekonomin negativt och ger en ne-
gativ avvikelse om -830 tkr. Kommunen har inget 
boende inom egen regi för att kunna erbjuda plat-
ser till denna målgrupp. Detta kommer att ses 
över.   

Nya ärenden, utan kommunens inblandning eller 
möjlighet att påverka, som betyder kostnadsan-
svar för kommunen och det påverkar resultatet 
kommer med jämna mellanrum. Ett sådant 
ärende är aktuellt nu vilket påverkar ekonomin 
negativt.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Ett kontinuerligt arbete med att effektivisera på-
går. Det handlar såväl om att göra rätt saker men 
också göra saker på rätt sätt.  

En handlingsplan har tagits fram och fattas beslut 
om i Vård- och omsorgsnämnden. Den innefattar 
såväl nedläggning av verksamhet, ökad återhåll-
samhet, schemaöversyner som hemtagning av ex-
tern verksamhet. 

 

 

 

 

46



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Valnämnd, Överförmyndare, Kommunrevision 

Valnämnd, Överförmyndare, 
Kommunrevision 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Valnämnd 333 -321 -321 0 

Överförmyndare 

Överförmyndare -71 -488 -488 0 

Överförmyndar- 

kansli -292 -687 -737 -50 

Överförmyndare  

ensamkommande 

barn 0 0 0 0 

Överförmyndare 

totalt -363 -1 175 -1 225 -50 

Kommunrevision -262 -854 -854 0 

Hänt i verksamheten 
Valnämnd 
Valnämnden består av fem ledamöter, varav tre 
är nya sedan mandatperiodens början den 
1 januari 2019. Nämnden ansvarar för genomfö-
rande allmänna val i kommunen. Under peri-
oden har nämnden haft fyra sammanträden och 
då beslutat i samtliga ärenden som behövs för 
genomförande av europaparlamentsvalet sön-
dagen den 26 maj. Valnämnden har därmed gått 
över i en aktiv genomförandefas.	

Överförmyndare totalt 
Sedan den 1 januari bedrivs överförmynderi-
verksamheten genom Överförmyndare i sam-
verkan tillsammans med Halmstad, Laholm och 
Hylte. Överförmyndaren är en lagstadgad verk-
samhet med ansvar att utöva tillsyn över för-
myndare, förvaltare och gode män. 

Kommunrevision 
Kommunrevisionen består av sju ledamöter, 
varav tre är nya sedan mandatperiodens början 
den 1 januari 2019. Kommunrevisionen grans-
kar och bedömer årligen all verksamhet som 
bedrivs i nämnder och styrelser avseende 
ändamålsenligheten, ekonomi, räkenskaper och 
intern kontroll. Målet med revisorernas arbete 
är ansvarsprövningen, det vill säga revisorernas 
bedömning i frågan om ansvarsfrihet som läm-
nas till fullmäktige inför deras prövning och 
beslut.  

Kommunrevisionen från föregående mandatpe-
riod avslutade sitt uppdrag genom att överlämna 
revisionsberättelse i april och föreslå ansvarsfri-
het för samtliga politiska organ- 

Ekonomi 
Valnämnd 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Överförmyndare 
Prognostiserat underskott beror på släpande 
lönekostnader från 2018 inom administration 
och systemintegration. 

Då utbetalning av arvoden ej verkställts inom 
perioden är prognosen osäker för verksamheten. 

Kommunrevision 
Ingen avvikelse prognostiseras mot budget. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Överförmyndare totalt 
Avstämning får ske med Överförmyndare i sam-
verkan för att utreda åtgärder.
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UN § 78  Dnr UN 000163/2019 - 905 

Budgetuppföljning tertial 1 2019 - Bildning och arbete  

 
Beskrivning av ärendet Socialtjänsten i Båstads kommun har det senaste två åren gjort stora 

förändringar för att komma tillrätta med långa utredningstider, dyra 
placeringskostnader och en hög personalomsättning som påverkade både 
ekonomi och arbetsmiljö negativt. 2017 gjordes en genomlysning av hela 
verksamheten och en arbetsgrupp med representation från samtliga 
kompetenser tog fram ett förslag till en helt ny organisation. Syftet med 
förändringen var, förutom att komma till rätta med det som nämndes 
inledningsvis, att identifiera och ge människor i behov av stöd individanpassade 
insatser i ett så tidigt skede som möjligt. En mottagningsenhet skapades som 
hanterar anmälningar, ansökningar och annat som en individ behöver hjälp med 
omgående utan någon fördröjning. Det  skapades också en enhet för arbete med 
förebyggande och frivilliga insatser. De övriga två enheterna arbetar med 
utredning, myndighetsutövning avseende barn/unga respektive vuxna. Den nya 
organisationen genomfördes under hösten 2018. Det här sättet att vara 
organiserade på kommer att ha en avgörande betydelse för att  kunna arbeta 
med förebyggande tidiga och frivilliga insatser och på så sätt undvika kostsamma 
placeringar. 

 
 All gymnasiesärskoleverksamheten köps in, i första hand av Ängelholms 

kommun. 
 
 Utbildningsnämnden, Bildning och Arbete ramfinansierade verksamheter 

prognostiserar totalt en negativ avvikelse om  7,2 mkr. Individ- och 
familjeomsorg står för 6.1 mkr av detta underskott med grund i kostnader för 
familjehems-, HVB- samt institutionsplacerade barn- och vuxna utöver budget.  
Gymnasiesärskolan prognostiserar ett underskott på 1.1 mkr. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Henrik Andersson, bildningschef, daterad 2019-05-09 med 

tillhörande bilagor.  
 
Föredragande  Henrik Andersson, bildningschef, föredrar ärendet.  
 
Beslut Utbildningsnämnden  beslutar: 
 

Fastställa tertialrapporten med åtgärdsplan och översända den till 
kommunstyrelsen..  

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:	2019‐05‐09	 Till: Utbildningsnämnden	
Handläggare:	Henrik	Andersson	Bildningschef	
Dnr: Klicka här för att ange text.	
	

Tertialrapport 1, 2019 Bildning och arbete UN 
	
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden	fastställer	de	åtgärder	som	förvaltningen	vidtar	med	anledning	av	under‐
skott	inom	Iof.	
	
Bakgrund	
Verksamhetsområde	Bildning	och	arbete	redovisar	gymnasieverksamheten	samt	Individ	och	
familj	tertialvis	till	Utbildningsnämnden.			
	
Aktuellt	
Socialtjänsten	i	Båstads	kommun	har	det	senaste	två	åren	gjort	stora	förändringar	för	att	
komma	tillrätta	med	långa	utredningstider,	dyra	placeringskostnader	och	en	hög	personalom‐
sättning	som	påverkade	både	ekonomi	och	arbetsmiljö	negativt.	2017	gjordes	en	genomlysning	
av	hela	verksamheten	och	en	arbetsgrupp	med	representation	från	samtliga	kompetenser	tog	
fram	ett	förslag	till	en	helt	ny	organisation.	Syftet	med	förändringen	var,	förutom	att	komma	till	
rätta	med	det	som	nämndes	inledningsvis,	att	identifiera	och	ge	människor	i	behov	av	stöd	
individanpassade	insatser	i	ett	så	tidigt	skede	som	möjligt.	En	mottagningsenhet	skapades	som	
hanterar	anmälningar,	ansökningar	och	annat	som	en	individ	behöver	hjälp	med	omgående	
utan	någon	fördröjning.	Det		skapades	också	en	enhet	för	arbete	med	förebyggande	och	frivil‐
liga	insatser.	De	övriga	två	enheterna	arbetar	med	utredning,	myndighetsutövning	avseende	
barn/unga	respektive	vuxna.	Den	nya	organisationen	genomfördes	under	hösten	2018.	Det	här	
sättet	att	vara	organiserade	på	kommer	att	ha	en	avgörande	betydelse	för	att		kunna	arbeta	
med	förebyggande	tidiga	och	frivilliga	insatser	och	på	så	sätt	undvika	kostsamma	placeringar.	
	
All	gymnasiesärskoleverksamheten	köps	in,	i	första	hand	av	Ängelholms	kommun. 

Ekonomi	
Utbildningsnämnden,	Bildning	och	Arbete	ramfinansierade	verksamheter	prognostiserar	totalt	
en	negativ	avvikelse	om		7,2	mkr.	Individ‐	och	familjeomsorg	står	för	6.1	mkr	av	detta	under‐
skott	med	grund	i	kostnader	för	familjehems‐,	HVB‐	samt	institutionsplacerade	barn‐	och	
vuxna	utöver	budget.		Gymnasiesärskolan	prognostiserar	ett	underskott	på	1.1	mkr.	

	
Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 
Socialtjänstens	nya	organisation	skapar	förutsättningar	för	att	identifiera	och	ge	människor	i	
behov	av	stöd	individanpassade	insatser	i	ett	så	tidigt	skede	som	möjligt.	På	det	sättet	undviks	
dyra	placeringar	i	ett	senare	skede.		Dyrbara	skyddsplaceringar	i	kvinnoboenden	kommer	att	
ersättas	av	placering	i	lägenheter	som	hyrs.		Målsättningen	är	att	placering	av	barn/unga	ska	
göras	i	kommunala	familjehem	och	inte	som	tidigare	i	de	betydligt	mer	kostsamma	
konsulentstödda	alternativen.	Satsningar	på	att	stärka	och	utveckla	ledar‐	och	
medarbetarskapet	görs	under	året.	

En	modell	för	mål‐	och	resultatstyrning	inom	Iof	införs	hösten	2019.	



	
 

 

2 (2)

 

För	att	undvika	underskott	inom	gymnasiesärskolan	måste	prognosarbetet	avseende	
elevunderlag	förbättras	.	Detta	arbete	pågår.	

	

	
	
Beslutet ska expedieras till:	
Henrik	Andersson	
Gilla	Törhagen	Sköld	
Ekonomiavdelningen	
	
Bilagor till tjänsteskrivelsen:	
Klicka	här	för	att	ange	text.	
	
Samråd har skett med:	
Klicka	här	för	att	ange	text.	
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Bildning och arbete 

 

Resultat 

enheters 

ackumulerat  

resultat  

(tkr) 

Ingående 

ack. 

 resultat 

Disponerat 

2019 

Över-/ 

under- 

skott  

2019 

Utgående 

ack. 

 resultat 

 

Akademi Båstad  

Gymnasium 353 0  353  
 

Hänt i verksamheten 
Beskrivning av händelser i verksamheten under 
perioden.  

Gymnasiesärskola 
Verksamheten köps in i första hand i Ängelholms 
kommun. 

Gymnasieskola 
Akademi Båstad gymnasium har arbetat med 
näringslivet genom samverkan med bland annat 
Vård och omsorgscollege och Båstad turism och 
näringsliv. Skolan har ett mycket bra samarbete 
med Bjäres företagare vad det gäller våra elever 
som går på gymnasial lärlingsanställning mot 
industrin. 

Skolan har för avsikt att starta gymnasial lärling-
sanställning mot Vård och omsorg från hösten. 
Elever på Vård och omsorg förbereder sig redan 
för att delta på Yrkes-SM som går av stapeln i 
Helsingborg nästa vår. För att lyckas där ska 
metodrummet utvecklas för just Vård och om-
sorg. 

Fortsatt samarbete med Naturskyddsföreningen. 
Skolan sköter en äng under året tillsammans 
med den organisationen. 

Entreprenörskap och Ung företagsamhet har 
gett skolans elever möjlighet att pröva mer prak-
tiska inslag. 

Elever från Akademi Båstad gymnasium vann i 
år priset på Bjäre som årets UF-företag. 

Elever från samhälls- och ekonomtvåor är i skri-
vande stund i Stockholm på skolresa. Dagarna 
innehåller bland annat besök i Riksdagen och på 
Slottet. 

Eleverna  har varit på teaterbesök i Helsingborg 
vid olika tillfällen. Treorna avslutar sina skolår 
hos oss med att åka till Operan i Göteborg.  

Skolans introduktionsprogram har ett gott rykte 
om att ta väl hand om elever med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar, så kallade NPF-
diagnoser. 

Tenniseleverna som går på Riksidrottsgymnasi-
ets elittennis gör framsteg rent sportsligt och 
skolan har också utvecklat metoder under året 
kring elevernas undervisning och tid i skolan för 
andra ämnen. 

Skolan kommer under hösten att bli en Amnes-
tyskola. 

Individ och familj 
Socialtjänsten i Båstads kommun har det senaste 
två åren gjort stora förändringar för att komma 
tillrätta med långa utredningstider, dyra place-
ringskostnader och en hög personalomsättning 
som påverkade både ekonomi och arbetsmiljö 
negativt. 2017 gjordes en genomlysning av hela 
verksamheten och en arbetsgrupp med repre-
sentation från samtliga kompetenser tog fram 
ett förslag till en helt ny organisation. Syftet med 
förändringen var, förutom att komma till rätta 
med det som nämndes inledningsvis, att identifi-
era och ge människor i behov av stöd individan-
passade insatser i ett så tidigt skede som möjligt. 
En mottagningsenhet skapades som hanterar 
anmälningar, ansökningar och annat som en 
individ behöver hjälp med omgående utan någon 
fördröjning. Det  skapades också en enhet för 
arbete med förebyggande och frivilliga insatser. 
De övriga två enheterna arbetar med utredning, 
myndighetsutövning avseende barn/unga re-

(tkr) 

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

jan-apr 2019 2019 2019 

UN - BILDNING  
OCH ARBETE -15 926 -39 539 -46 739 -7 200 

Gymnasiesärskola -1 593 -3 496 -4 596 -1 100 
Gymnasium  
ramfinansierad  -3 371 -10 153 -10 153 0 
Individ- och  
familjeomsorg -9 997 -23 029 -29 129 -6 100 

Kulturskolan -965 -2 861 -2 861 0 

Summa -15 926 -39 539 -46 739 -7 200 

Resultatenhet  0   
Akademi Båstad  
Gymnasium -929 0 0 0 
Summa resulta-
tenhet -929 0 0 0 

INVESTERING -43 -837 -837 0 
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spektive vuxna. Den nya organisationen genom-
fördes under hösten 2018. Det här sättet att vara 
organiserade på kommer att ha en avgörande 
betydelse för att  kunna arbeta med förebyg-
gande tidiga och frivilliga insatser och på så sätt 
undvika kostsamma placeringar. 

Mottagningsenheten 
Mottagningen är fullbemannad och arbetar i 
stort som det var tänkt vilket har gett hela grup-
pen ett lugn och en möjlighet att arbeta med mer 
professionella bedömningar. 

Mottagningen märker av ett fortsatt högt tryck 
gällande heder samt våld i nära relationer (mäns 
våld mot kvinnor i våra ärenden). Det finns 
kompetens inom både vuxenenheten och öppen-
vården att hantera dessa frågor. Vanligtvis krävs 
det en initial placering på skyddade boenden för 
att i lugn och ro kunna utreda skyddsbehovet 
och graden/typen av våld och för att kunna pla-
nera framtiden på en ordnat sätt. Dessa ärenden 
leder ofta till att klienten behöver söka försörj-
ningsstöd samt ekonomi till kringkostnader. 
Arten av ärenden leder även till att de självprio-
riterar sig själv vilket ger följden att andra delar 
av mottagningens arbete får läggas åt sidan. 

Klienter med antingen missbruksproblematik 
eller psykiatriska svårigheter som står utan 
bostad och inte ges insatser från andra enheter 
och där klienten saknar tak över huvudet är en 
grupp som ökat i mottagningen de senaste må-
naderna. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret 
för tak över huvudet vilket hamnar på mottag-
ningen under tiden som bland annat vuxenutre-
dare eller vård och omsorg utreder en klients 
behov. Problemet är att det kan ta lång tid och 
att mottagningen då står med klienten samt 
kostnaden för boendet på vandrarhem eller 
liknande utan att veta hur lång tid eller med det 
egentliga ansvaret. 

Vuxenenheten 
Aterkommande klienter med långvarig och 
komplex problematik med bland annat psykisk 
ohälsa står för en stor del av 
placeringskostnaderna. Det finns ett 
välfungerande samarbete mellan öppenvård och 
vuxenutredare vilket leder till tidiga insatser och 
ett bättre förebyggande arbete för att motverka 
att unga klienter institutionaliseras.  Det som är 

försvårande är målgruppen som har både 
missbruksproblem och psykisk ohälsa på grund 
av att ansvaret är delat mellan Vård och omsorg 
och Individ och familj. 

Barn och ungdomsenheten 
Enheten har ett mycket högt tryck vad gäller 
inkomna anmälningar kring barn som far illa och 
en stor ökning av inledda utredningar påverkar 
verksamheten. Ett arbete har startats kring att 
kring hedersrelaterad problematik inom vår 
egen verksamhet men vi arbetar parallellt med 
barn och skola samt har lagt ett förslag om en 
central samordnare för kommunen i frågorna. 

Rekrytering av en förste socialsekreterare har 
genomförts och denne kommer  att verka som 
ett led i att förbättra och utveckla verksamhet-
ens kvalité. 

En stor utmaning  är  fler ärenden som rör våld 
och hedersproblematik. Några individer har med 
anledning av just den typen av problematik pla-
cerats på skyddade boenden, vilket i sin tur har 
en märkbar effekt på ekonomin. 

En annan stor utmaning är att arbeta med att 
höja rättssäkerheten inom den delen av verk-
samheten som rör myndighetsutövning. Arbetet 
kommer att påbörjas när förste socialsekrete-
rare är på plats. 

Brobyggare 
Brobyggarna arbetar som planerat förebyggande 
både internt och externt och underlättar för 
familjer, ungdomar samt personal inom främst 
skolan att i ett tidigt skede komma i kontakt med 
socialtjänsten för att få stöd och hjälp innan 
situationen blir akut. Det finns mycket att för-
bättra men brobyggarna har kommit långt i sitt 
arbete och har genom vistelse i skolan, både 
direkt med ungdomar, direkt med personal och 
deltagande på föräldramöten osv blivit en natur-
lig del av socialtjänsten dit det går att vända sig. 

Brobyggarna arbetar med normer och värde-
ringar i gruppform i skolan för att på så sätt 
minska konflikter mellan elever vilket förväntas 
leda till att ungdomarna får bättre impulskon-
troll vilket i sin tur leder till färre orosanmäl-
ningar då ungdomarna får hjälp i tidigt skede. 
Detta ger minskat lidande för ungdomar och 
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familjer samt minskade kostnader för social-
tjänsten. 

Brobyggarna kommer under sommaren täcka 
upp behovet av samlingsplats för kommunens 
ungdomar då Musteriet stänger. Detta kommer 
de göra genom att vid planerade tillfällen ha 
Musteriet öppet och anordna aktiviteter för 
ungdomar. 

Öppenvården 
Öppenvården har ett fortsatt stort behov av 
ytterligare behandlare med inriktning på vuxna 
för att kunna arbeta förebyggande med främst 
heder och våld i nära relation. Det förebyggande 
arbetet är nödvändigt för att minska denna stora 
kostnad i både pengar och arbetstid hos medar-
betare inom hela Individ och familj samt skolan. 
Flickorna är svåra att nå för socialtjänsten varpå 
vi behöver ett utökat samarbete med skolan 
vilket är påbörjat och uppskattat. Behandlare på 
öppenvården tar där ett stort ansvar gällande 
utbildning och samverkan. 

Öppenvården i stort arbetar på bra. Vuxen och 
barnbehandlarna samarbetar och hjälps åt för 
att arbeta så tids- och kostnadseffektivt som 
möjligt, bland annat en återfallsprevention i 
grupp om 8 istället för individuellt vilket ger tid 
över för andra arbetsuppgifter. 

För att minska placeringskostnader samt mänsk-
ligt lidande behöver öppenvården komma in i ett 
tidigt skede. För att komma in i ett tidigt skede 
krävs ett än mer utvecklat samarbete internt 
vilket är påbörjat och det har gett resultat. 

Enheten för stödboende  
Under föregående år har verksamheten genom-
gått en stor förändring till följd av den drastiskt 
minskade tillströmningen av ensamkommande 
barn och ungdomar. I kombination med att de 
ungdomar som finns här blir äldre och skrivs ut 
från verksamheten, har antalet anställda och 
boenden minskats efter hand. 

IVO har gjort en tillsyn av verksamheten under 
2018 och förutom synpunkter på den administ-
rativa hanteringen av ärendena hade de ingen 
kritik mot verksamheten. 

Från den 1uli 2019 kommer Stödboenden nu 
även att ta emot alla typer av ungdomar som 

uppfyller behov för att placeras på Stödboende. 
Detta kommer att testat som ett projekt fram till 
juli- 2020 med en utvärdering i oktober – 2019. 
Beroende på utvärderingen kan projekten 
komma att förlängas.   

Kulturskolan 
Kulturskolan undervisar 117 elever i instru-
mentalundervisning och drama. Dramapedago-
gernas uppdrag i grundskolan, estetisk lärpro-
cess innebär att de träffade alla årskurs 2 elever 
och lärare under första kvartalet. Alla förskolor 
har tagit del av dramapedagogernas förskolepjäs 
om två isbjörnar som får problem med att fiska 
när isen smälter, i det finns såväl hållbarhets-
perspektiv som värdegrundsperspektiv. Kösitu-
ationen är fortsatt ansträngd. Längst kö har gi-
tarr och piano men idag har alla ämnen kö. Elev-
registret har uppdaterats liksom hemsidan. Or-
kestereleverna erbjöds möjligheten att se före-
ställningen ”Matilda” på Malmö Opera vilket var 
mycket uppskattat. Konserten drama/musik 
”KulturMix” genomfördes i kultur-skolans egna 
lokaler för fullt hus. Ett arbete har påbörjats för 
att nå ut till äldre genom att elever vid kulturs-
kolan spelat vid äldreboenden. Utvecklingsåt-
gärder är kvalitetsarbete genom Qualis och att 
söka bidrag genom kulturrådet för utveckling av 
fler ämnen. Regeringens budget återför under 
sommaren de bidrag som togs bort i januari av 
den dåvarande politiska sammanslutningen 
vilket innebär möjligheter att utveckla verksam-
heten. Kulturskolans lokaler är från och med 
nästa termin förhoppningsvis möjliga att an-
vända i högre utsträckning än idag då de delas 
med grundskolans musikundervisning och Ung-
domens Hus. Samverkan sker regionalt och del-
regionalt med kulturskolechefer. Det finns idag 
nationella mål för kulturskolans verksamhet.  
 

Ekonomi 
Bildning och Arbetes ramfinansierade verksam-
heter prognostiserar totalt en negativ avvikelse 
om -7,2 mkr, ingen skillnad mot föregående pro-
gnos. Underskott om -6,1 mkr prognostiseras 
inom individ- och familjeomsorgen med anled-
ning av högre kostnader för familjehems-, HVB- 
samt institutionsplacerade barn samt för övriga 
insatser för vuxna utöver budget.  
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Placeringskostnaderna förväntas bli högre än för 
2018 men med anledning av att Individ och fa-
milj inför budget 2019 fick ett extra budget-
anslag om 4 mkr blir avvikelsen mot budget 
lägre än föregående år. Helårsbudgeten för Indi-
vid och familj uppgår till 23 mkr varav 12,6 mkr 
avser placeringskostnader, en avvikelse på -6,1 
mkr motsvarar ca 26,5% avvikelse mot budget 
för placeringar i förhållande till helhetsbudge-
ten. Föregående år avvek Individ och familj ca 
37,2% mot budget.  

Även gymnasiesärskolan prognostiserar att 
avvika -1,1 mkr mot budget med anledning av 
fler elever på helårsbasis än föregående år. För-
klaringen till avvikelsen är att det har skett en 
volymökning inom gymnasiesärskolan som ej 
budgetkompenserats.  

Resultatenhet 
Akademi Båstad gymnasium visar en negativ 
avvikelse om -929 tkr per den 30/4 2019. Un-
derskottet beror på en negativ semesterlönes-
kuld om -1 027 tkr. Efter reglering av semester-
löneskulden som kommer att utjämnas under 
året, visar Akademi Båstad gymnasium en posi-
tiv avvikelse om +98 tkr. Elevantalet sjunker 
under hösten, vilket gör att personaltätheten 
håller på att ses över inför nästa läsår. 

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Socialtjänstens nya organisation skapar 
förutsättningar för att identifiera och ge 
människor i behov av stöd individanpassade 

insatser i ett så tidigt skede som möjligt. På det 
sättet undviks dyra placeringar i ett senare 
skede.   

Dyrbara skyddsplaceringar i kvinnoboenden 
kommer att ersättas av placering i lägenheter 
som vi hyr. 

Målsättningen är att placering av barn/unga ska 
göras i kommunala familjehem och inte som 
tidigare i de betydligt mer kostsamma 
konsulentstödda alternativen. 

Satsningar på att stärka och utveckla ledar- och 
medarbetarskapet görs under året. 

En modell för mål- och resultatstyrning införs 
hösten 2019. 

Tabell: Antal placeringar 2019 och 2018.  

Not. 1 placeringar avser 12 månader, ej antalet en-
skilda individer. Antalet för 2019 är prognos. 

 2019 2018 

HVB-vård, Barn och Unga 4 2 

Familjehemsvård Barn och Unga 23 23 

Behovsprövad öppen vård barn 2 1 

Inst. Vård vuxna 4 4 

Övriga insatser vuxna 3 2 

Öppna ins boende, vuxna 1 1 

Totalt: 37 33 

 

För att undvika underskott inom gymnasie-
särskolan måste prognosarbetet kring elevvolym 
fördjupas. Detta förbättringsarbete pågår.
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Beskrivning av ärendet Under perioden har en Likvärdig skolstruktur antagits av fullmäktige och arbetet 

har påbörjats. Förslag föreligger gällande socioekonomisk resursfördelning för 
förskola och skola från och med läsåret 2019/2020. 

 Verksamheterna fortsätter sitt kommunövergripande arbete med 
värdegrundsfrågor, digitalisering och lärmiljöer. Förskolorna arbetar med 
implementeringen av den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 
juli 2019. Kompetensförsörjning inom utbildningsverksamheten är och kommer 
att vara en utmaning under kommande år och ett initiativ att arbeta med frågan 
är taget tillsammans med lärarförbunden och HR-chefen. 

 
 Barn och skolas ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en negativ 

avvikelse mot budget på -2,1 mkr, skillnaden mot föregående prognos är -300 
tkr. Lokaler för förskola och grundskola prognostiserar en avvikelse mot budget 
om -1,3 mkr på grund av ej budgeterade kostnader för moduler i främst Östra 
Karup. Tilläggsbelopp- och specialskola prognostiserar att underskott om -500 
tkr. Inför budget 2019 fick barn och skola en besparing på 5,4 mkr varav 4,3 mkr 
blev en besparing på tilläggsbeloppen. Budgeten för tilläggsbeloppen förväntas 
med anledning av detta överskridas något. Även skolskjutsverksamheten 
prognostiseras avvika mot budget om -300 tkr. 

 Kommunens resultatenheter visar tillsammans en negativ avvikelse om -7 723 
tkr per den 30/4 2019. Underskottet beror på en negativ semesterlöneskuld om -
6 227 tkr. Efter reglering av semesterlöneskulden som kommer att utjämnas 
under året, visar resultatenheterna en negativ avvikelse om -1 496 tkr. Denna 
avvikelse kommer att regleras med inkommande statsbidrag såsom 
lärarlönelyftet och karriärtjänster.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Inga-Britt Henriksson, skolchef, daterad 2019-05-12 med 

tillhörande bilaga.  
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Fastställa tertialrapporten med åtgärdsplan och översända den till 
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Datum: 2019-05-12 Till: Utbildningsnämnden 
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Tertialrapport 1, 2019 Bildning och arbete UN 
 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande Tertialrapport 1 med åtgärdsplan 
 

Bakgrund 
Verksamhetsområde Barn och skola redovisar verksamheten tertialvis till Utbildningsnämnden.   
 

Aktuellt 
Under perioden har en Likvärdig skolstruktur antagits av fullmäktige och arbetet har påbör-
jats. Förslag föreligger gällande socioekonomisk resursfördelning för förskola och skola från 
och med läsåret 2019/2020.  
Verksamheterna fortsätter sitt kommunövergripande arbete med värdegrundsfrågor, digitali-
sering och lärmiljöer. Förskolorna arbetar med implementeringen av den nya läroplanen för 
förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019. Kompetensförsörjning inom utbildningsverksam-
heten är och kommer att vara en utmaning under kommande år och ett initiativ att arbeta med 
frågan är taget tillsammans med lärarförbunden och HR-chefen. 

 

Ekonomi 

Barn och skolas ramfinansierade verksamheter prognostiserar totalt en negativ avvikelse mot 
budget på -2,1 mkr, skillnaden mot föregående prognos är -300 tkr. Lokaler för förskola och 
grundskola prognostiserar en avvikelse mot budget om -1,3 mkr på grund av ej budgeterade 
kostnader för moduler i främst Östra Karup. Tilläggsbelopp- och specialskola prognostiserar 
att underskott om -500 tkr. Inför budget 2019 fick barn och skola en besparing på 5,4 mkr 
varav 4,3 mkr blev en besparing på tilläggsbeloppen. Budgeten för tilläggsbeloppen förväntas 
med anledning av detta överskridas något. Även skolskjutsverksamheten prognostiseras av-
vika mot budget om -300 tkr. 
Kommunens resultatenheter visar tillsammans en negativ avvikelse om -7 723 tkr per den 
30/4 2019. Underskottet beror på en negativ semesterlöneskuld om -6 227 tkr. Efter reglering 
av semesterlöneskulden som kommer att utjämnas under året, visar resultatenheterna en ne-
gativ avvikelse om -1 496 tkr. Denna avvikelse kommer att regleras med inkommande statsbi-
drag såsom lärarlönelyftet och karriärtjänster. 
 

Åtgärder/konsekvenser vid avvikelse mot budget 

Inför budet 2020 kommer Barn och skola äska medel för ofinansierade lokalkostnader motsva-
rande 1,3 mkr. Verksamheten bedömer att en ytterligare besparing utöver de beslutade på 5,4 
mkr kraftigt kommer att påverkar kvaliteten under innevarande år. 
  
Förvaltningen arbetar tillsammans med rektorsgruppen för att genomföra besparingarna avse-
ende tilläggsbelopp på ett sådant sätt att en negativ avvikelse motsvarande -500 tkr inte ska 
uppstå. 
 
Under förutsättning att inköp av ny buss kan verkställas kan reparationskostnader och bräns-
lekostnader reduceras något. 
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Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Klicka här för att ange text. 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Utbildningsnämnd – Barn och skola 

 

Barn och skola 
 
  

Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) jan-apr 2019 2019 2019 

UN - BARN OCH 
 SKOLA -25 563 -71 865 -73 990 -2 125 
Verksamhets- 
övergripande BS -19 031 -54 171 -55 496 -1 625 
Öppen förskola  
(familjecentral) -389 -1 116 -1 116 0 

Grundsärskola -1 461 -4 338 -4 338 0 
Tilläggsbelopp  
extraordinära  
stödåtgärder  
barnomsorg/ 
grundskola - speci-
alskola -2 999 -7 253 -7 753 -500 
Svenska som and-
raspråk/ 
Modersmåls-
undervisning -1 683 -4 987 -4 987 0 

Summa -25 563 -71 865 -73 990 -2 125 

Resultatenheter  0   

Förskola 1-5 år -1 003 0 0 0 
Grundskola F-9  
inklusive fritids -6 720 0 0 0 

Summa -7 723 0 0 0 

INVESTERING -402 -10 588 -10 588 0 
	

	

Resultat- 

enheters 

ackumulerade 

resultat  

(tkr) 

Ingående  

ack. 

resultat 

Disponerat 

2019 

Över-

/under- 

skott från 

2019 

  Utgående 

  ack. resul-

tat 

Förskola  

1-5 år -850 0  -850 

Grundskola F-

9 inklusive 

fritids 337 -98  239 

Summa -513 -98  -611 

 

Hänt i verksamheten 
Verksamhetsövergripande 
Beslut	om	Likvärdig	förskole‐	och	grundskole‐
struktur	fattades	i	kommunfullmäktige	och	ar‐
bete	inleddes	med	att	skapa	arbetsgrupp	för	ut‐
redning	av	Strandängskolans	placering	och	orga‐
nisation.	För	samverkan	mellan	samtliga	inblan‐
dade	parter	angående	Västra	Karups	skola	inled‐
des	också	samarbete	i	den	byggarbetsgrupp	som	
kommer	att	följa	byggprojektet	i	sin	helhet.		

Ny	skolchef	förstärkte	Barn	och	skola	som	under	
en	längre	period	arbetat	underbemannat.	Vidare	
hade	barn	och	skola	vakanser	på	skolexpert	samt	
administratör.		

Efter	genomlysning	av	skolpeng	och	förslag	till	
mer	likvärdig	fördelning	fattades	beslut	om	so‐
cioekonomiska	fördelningsprinciper	i	grundsko‐
lan	samt	fördelning	utifrån	ålder	i	förskolan.	

Resultaten	av	ett	års	kommunövergripande	ut‐
vecklingsinsatser	med	Friends	och	Örebro	Uni‐
versitet	presenterades	för	nämnden	i	en	kom‐
munrapport.	Resultaten	efter	det	första	året	av	
förebyggande	arbete	kring	mobbning,	kränkande	
behandling	och	diskriminering	resulterade	i	
framgångsfaktorer	såväl	som	utmaningar.	Barn	
och	skola	inledde	också	samarbete	med	Glada	
Hudik	för	att	främja	allas	lika	värde.	

Arbetet	kring	de	förstärkta	skrivelserna	om	digi‐
tal	kompetens	i	Lgr	11,	ledde	till	att	samtliga	skol‐
ledare	inledde	praktiknära	samverkan	med	fors‐
kare	från	Halmstad	högskola.	Båstad	fortsatte	
samverka	med	åtta	kommuner	och	Region	Hall‐
and	inom	FDLIS,	Framtidens	digitala	lärande	i	
skolan,	med	avsikt	att	stärka	den	digitala	kompe‐
tensen	i	linje	med	Lgr11.	

Verksamhetsövergripande 
Förskola	och	grundskoleverksamheten	genom‐
förde	utbildningsdagar	för	utbildningsnämnden.	
Värdegrundsarbetet	presenterades	i	ett	0‐19	
årsperspektiv	för	utbildningsnämnd	med	tillhö‐
rande	dialog.		

Grundskola F-9 inklusive fritidshem 
Bristen	på	legitimerade	fritidspedagoger	var	på‐
taglig.	Skolenheterna	hade	fortsatt	stora	svårig‐
heter	att	rekrytera	legitimerad,	behörig	personal.	

Kollegialt	lärande	prioriterades	på	de	kommun‐
gemensamma	konferenserna	kring	digitalisering‐
ens	fyra	aspekter.		

Läsa,	skriva	räknagarantin	för	förskoleklass	blev	
obligatorisk	och	Båstad	representerade	på	Skol‐
verkets	infodagar	om	implementeringsarbete.		

Utbildningsnämnden	beslutade	avsätta	tillfällen	
för	verksamhetsbesök	under	läsåret.	

Förskola 1–5 år 
Som	en	följd	av	höstens	utbildning	av	förskolor‐
nas	kvalitetsutvecklare	i	normmedvetet	förhåll‐
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ningssätt	med	Friends,	erbjöds	vårdnadshavarna	
under	våren	en	kvällsföreläsning	i	samma	ämne	i	
varje	förskoleområde.	

Vid	tre	kommungemensamma	konferenser	disku‐
terade	och	reflekterade	pedagoger	och	förskole‐
chefer	kring	begreppet	Undervisning	i	förskolan	
utifrån	vetenskaplig	grund.	Detta	arbete	fortgår	
under	resten	av	terminen.	Förskoleutvecklare,	
två	förskolechefer	och	tre	förskollärare	utbilda‐
des	tillsammans	med	Laholms	kommun	av	
Malmö	universitet	i	ämnet	Undervisning	i	försko‐
lan	7.5	hp.		

Ekonomi 
Barn	och	skolas	ramfinansierade	verksamheter	
prognostiserar	totalt	en	negativ	avvikelse	mot	
budget	på	‐2,1	mkr,	skillnaden	mot	föregående	
prognos	är	‐0,3	mkr.	Lokaler	för	förskola	och	
grundskola	prognostiserar	en	avvikelse	mot	bud‐
get	om	‐1,3	mkr	på	grund	av	ej	budgeterade	kost‐
nader	för	moduler	i	främst	Östra	Karup.	Tilläggs‐
belopp‐	och	specialskola	prognostiserar	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	‐0,5	mkr.	Inför	budget	2019	fick	
barn	och	skola	en	besparing	på	5,4	mkr	varav	
4,3	mkr	blev	en	besparing	på	tilläggsbeloppen.	
Budgeten	för	tilläggsbeloppen	förväntas	med	
anledning	av	detta	överskridas	något.	Även	skol‐
skjutsverksamheten	prognostiseras	avvika	mot	
budget	om	‐0,3	mkr,	delvis	på	grund	av	fördröjd	
upphandling	vilket	medför	fortsatta	reparations‐
kostnader	av	bussar	samt	inhyrning	av	externa	
bussar	men	även	på	grund	av	att	kostnaderna	för	
drivmedel	är	högre	än	budgeterat.		

Resultatenheter 
Kommunens	resultatenheter	visar	tillsammans	
en	negativ	avvikelse	om	‐7	723	tkr	per	den	

30	april	2019.	Underskottet	beror	på	en	negativ	
semesterlöneskuld	om	‐6	227	tkr.	Efter	reglering	
av	semesterlöneskulden	som	kommer	att	utjäm‐
nas	under	året,	visar	resultatenheterna	en	nega‐
tiv	avvikelse	om	‐1	496	tkr.	Denna	avvikelse	
kommer	att	regleras	med	inkommande	statsbi‐
drag	såsom	lärarlönelyftet	och	karriärtjänster.		

Investeringar 
Samtliga	årets	budgeterade	investeringar	bedöms	
utnyttjas.	Investeringarna	avser	främst	inköp	av	
IT‐utrustning	inom	förskola	och	grundskola,	in‐
köp	av	pedagogiska	läromedel,	möbler,	förbätt‐
ring	av	arbetsmiljön	samt	inköp	av	nya	skolbus‐
sar.	

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-
kelse 
Inför	budget	2020	kommer	Barn	och	skola	äska	
medel	för	ofinansierade	lokalkostnader	motsva‐
rande	1,3	mkr.	Verksamheten	bedömer	att	en	
ytterligare	besparing	utöver	de	beslutade	på	5,4	
mkr	kraftigt	kommer	att	påverkar	kvaliteten	un‐
der	innevarande	år.		

Förvaltningen	arbetar	tillsammans	med	rektors‐
gruppen	för	att	genomföra	besparingarna	avse‐
ende	tilläggsbelopp	på	ett	sådant	sätt	att	en	nega‐
tiv	avvikelse	motsvarande	‐500	tkr	inte	ska	upp‐
stå.	

Under	förutsättning	att	inköp	av	ny	buss	kan	
verkställas	kan	reparationskostnader	och	bräns‐
lekostnader	reduceras	något.	
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Datum: 2019-05-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000433/2019 – 905 
 
 

Angående budgetuppföljning tertial 1 2019 - Utbildningsnämnden 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen tar till sig informationen. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående budgetuppföljning  
tertial 1 2019 - Utbildningsnämnden. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-14 1 av 1 

 

 

UN § 76  Dnr UN 000188/2019 - 600 

Budgetuppföljning tertial 1 2019, utbildningsnämnden 

 
Beskrivning av ärendet Utbildningsnämnden prognos visar en negativ avvikelse motsvarande -50 tkr 

under 2019. Nämndens budget är ansträngd till följd av nytt arvodesreglemente 
och budgetbesparingen effektivare möten. I sammanhanget är det av vikt att ta 
upp att nämnden har lyckats hålla sin budget för sammanträden genom god 
planering. 

 Den prognostiserade avvikelsen går att hänföra till den lagstadgade rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som förtroendevalda har.  

 
Underlag till beslutet Verksamhetsberättelse från kanslichef Olof Nilsson. 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

Fastställa tertialrapporten och översända den till kommunstyrelsen.  

 
 
 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  BÅSTADS KOMMUN BUDGETUPPFÖLJNING 2019-04-30 

Utbildningsnämnd – Utbildningsnämnd 

 

Utbildningsnämnd 

(tkr) 

Utfall 

jan-apr 

Budget 

2019 

Prognos 

2019 

Avvikelse 

2019 

Utbildningsnämnd -182 -465 -515 -50 

 

Hänt i verksamheten 
Utbildningsnämnden består av nio ledamöter, 

varav tre är nya sedan mandatperiodens början 

den 1 januari 2019. Utbildningsnämnden har 

även ett arbetsutskott bestående av fem ledamö-

ter. Nämnden ansvarar för ansvarar för de stra-

tegiska frågorna på kort och lång sikt för all ut-

bildning av barn och unga i Båstads kommun, 

samt individ och familjeärenden för barn, unga 

och vuxna.  

Under perioden januari-april har nämnden haft 

fyra ordinarie sammanträden samt ett extrain-

satt till följd av ny mandatperiod för nämnden. 

Vid dessa sammanträden har nämnden behand-

lat 69 ärenden (35 ärenden under samma period 

2018). Nämndens sammanträden har i genom-

snitt varat 2,7 timmar (3,1 timmar under samma 

period 2018). 

Utbildningsinsatser och dialogmöten har genom-

förts för den nytillträdda nämnden under ordi-

narie sammanträden. 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden prognos visar en negativ 

avvikelse motsvarande -50 tkr under 2019. 

Nämndens budget är ansträngd till följd av nytt 

arvodesreglemente och budgetbesparingen ef-

fektivare möten. I sammahanget är det av vikt att 

ta upp att nämnden har lyckats hålla sin budget 

för sammanträden genom god planering. 

Den prognostiserade avvikelsen går att hänföra 

till den lagstadgade rätt till ersättning för förlo-

rad arbetsinkomst som förtroendevalda har.  

Åtgärder/konsekvenser vid avvi-

kelse 
Då avvikelsen uteslutande rör förlorad arbetsin-

komst behöver översyn göras av sammanträ-

desplaneringen. Åtgärd till följd av det kan vara 

att möten förläggs till kvällstid. 
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Datum: : 2019-05-27. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Fredrik Hedesand  

Dnr: KS 000444/2019 – 905 
 
 

Handlingsplan avseende konsekvenser vid budgetneddragning, maj 2019 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta;  
 
att det underskott på 6,1 mkr för 2019, som utbildningsnämnden prognostiserar, ska täckas i 
så stor utsträckning som möjligt kommunövergripande. Allt till förmån för att pågående för-
ändringsarbete inom socialtjänsten ska ges möjlighet till långsiktigt positiva effekter.  
 
att ge utbildningsnämnden i uppdrag att senast till delårsbokslutet inkomma med beräkningar 
på allt i det pågående förändringsarbetet inom socialtjänsten som beräknas ha effekt på gäl-
lande prognos för 2019.   
 
att ge i uppdrag till utbildningsnämnden att inkomma med en handlingsplan inför budgetåret 
2020, innan beslutad budget för 2020, som tar sin grund i det pågående förändringsarbetet 
inom socialtjänsten och visar på de positiva effekter som beräknas bli konsekvensen av detta 
arbete för kommande år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden föreslår, p g a det pågående förändringsarbete som bedrivs inom social-
tjänsten och som syftar till att generera positiva effekter på både verksamhet och ekonomi 
(presenterat särskilt för Kommunstyrelsen 8 maj 2019), att det prognostiserade underskottet 
om 6,1 mkr för 2019 ska täckas kommunövergripande. Det utbildningsnämnden föreslår är att 
det långsiktiga förändringsarbetet ska få fortgå utan att sätta den i bifogade handlingar preci-
serade och kortsiktiga handlingsplanen i verket.  
Då utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ej anta den presenterade handlingspla-
nen för 2019 till förmån för det långsiktiga förändringsarbete som pågår inom socialtjänsten så 
måste förnyat krav ställas på utbildningsnämnden att inkomma med en handlingsplan inför 
budgetåret 2020, och efterföljande år, som bygger på det förändringsarbete som har presente-
rats för kommunstyrelsen den 8 maj 2019.  
 

Bakgrund 
Utbildningsnämndens presidium var den 17 april 2019 på ett dialogmöte med kommunstyrel-
sens arbetsutskott samt kommundirektör, ekonomichef och verksamhetschefer. Vid detta möte 
framkom att nämnden måste ta fram åtgärder gällande redovisade underskott.  
Detta arbete med att ta fram en handlingsplan för innevarande års budgetavvikelse har resul-
terat i bilagd handlingsplan, samt beslutet i utbildningsnämnden att framtagen handlingsplan 
ej ska antas som kortsiktig lösning, utan att pågående och för kommunstyrelsen presenterat 
förändringsarbete istället ska få fortgå för att uppnå positiva effekter på lång sikt på både verk-
samhet och ekonomi. 
 
Kommunkontoret 
Fredrik Hedesand, 
Chef Verksamhetsstöd  
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Beslutet ska expedieras till: 

Utbildningsnämnden 
Verksamhetsområdeschefer för Bildning och arbete, samt Barn och skola 
Ekonomichef 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Skrivelse handlingsplan – konsekvenser vid budgetneddragning maj 2019 
Handlingsplan – konsekvenser vid budgetneddragning, maj 2019 
 
Samråd har skett med: 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-14 1 av 1 

 

 

UN § 79  Dnr UN 000181/2019 - 600 

Skrivelse handlingsplan - konsekvenser vid budgetneddragning maj 
2019 

 
Beskrivning av ärendet Utbildningsnämndens presidium var den 17 april 2019 på ett dialogmöte med 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommundirektör, ekonomichef och 
verksamhetschefer. Vid detta möte framkom att nämnden måste ta fram åtgärder 
gällande redovisade underskott..  

 
Underlag till beslutet Skrivelse från Samverkan för Bjäre, daterad 2019-05-10 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar: 
 

Ta till sig informationen och överlämnar densamma till kommunstyrelsen med 
förslaget att prognostiserat underskott om 6,1 mkr för institutionsvård vuxna, 
HVB-vård barn och unga, familjehemsvård barn och unga samt behovsprövad 
öppenvård barn och unga, ska täckas kommunövergripande.  

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

Till Kommunstyrelsen 

 

Handlingsplan – konsekvenser vid budgetneddragning, maj 2019 

Kommunstyrelsen har gett Utbildningsna mnden i uppdrag att la mna fo rslag till a tga rder 

fo r att komma till ra tta med underskottet som prognostiseras till 6,1 miljoner kronor. I 

fo rslaget har neddragningar gjorts med drygt 6 miljoner.  

 

Bakgrund 

Socialtja nsten i Ba stads kommun har det senaste tva  a ren gjort stora fo ra ndringar fo r att 

komma tillra tta med la nga utredningstider, dyra placeringskostnader och en ho g 

personalomsa ttning som pa verkade ba de ekonomi och arbetsmiljo  negativt. 2017 gjordes 

en genomlysning av hela verksamheten och en arbetsgrupp med representation fra n 

samtliga kompetenser tog fram ett fo rslag till en helt ny organisation. Syftet med 

fo ra ndringen var, fo rutom att komma till ra tta med det som na mndes inledningsvis, att 

identifiera och ge ma nniskor i behov av sto d individanpassade insatser i ett sa  tidigt skede 

som mo jligt. Vi skapade en mottagningsenhet som hanterar anma lningar, anso kningar och 

annat som en individ beho ver hja lp med omga ende utan na gon fo rdro jning. Vi skapade 

ocksa  en enhet fo r arbete med fo rebyggande och frivilliga insatser. De o vriga tva  enheterna 

arbetar med utredning, myndighetsuto vning avseende barn/unga respektive vuxna. Den 

nya organisationen genomfo rdes under ho sten 2018. Det ha r sa ttet att vara organiserade 

pa  kommer att ha en avgo rande betydelse fo r att vi ska kunna arbeta med fo rebyggande 

tidiga och frivilliga insatser och pa  sa  sa tt undvika kostsamma placeringar. 

Ekonomi 2019 

Ma lsa ttningen fo r socialtja nsten har under  la ng tid varit att minska 

placeringskostnaderna och sedan 2018 har mer kostnadseffektiva lo sningar ga llande SoL 

anva nts i de fall da  det varit mo jligt. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Det ekonomiska utfallet tom mars i a r visar pa  ett underskott pa  ca -700 000. Det a r sva rt 

att go ra en prognos o ver ett fo rva ntat underskott da  det inte ga r att bedo ma hur ma nga 

placeringar jml LVU, LVM och SoL som beho ver go ras under a ret. Ett troligt underskott vid 

a rets slut prognostiseras till – 6 miljoner.  Det finns starka kopplingar mellan att satsa 

mycket resurser och sto d i det fo rebyggande arbetet vilket pa  sikt kommer att generera 

la gre kostnader fo r placeringar. 

Om neddragning med 6,1 miljoner ska göras inom Individ och familj får det följande 

konsekvenser: 

Myndighetsuto vning 

Inom socialtja nsten har vi uppdrag som a r lagstyrda da r vi arbetar med 

myndighetsuto vning vilket inneba r att vi inte kan minska antalet personer inom dessa 

omra den. 

Fo rebyggande arbete 

Vi har skapat en organisation fo r att komma till ra tta med kostsamma placeringar genom 

att sa tta in tidiga insatser som bygger pa  frivillighet och samverkan med andra 

verksamheter ba de inom och utanfo r kommunen.  Det kommer att fa  stora negativa 

a terverkningar fo r den enskilda individen men ocksa  i form av o kade kostnader i form av 

placeringar inom va r verksamhet och fo r de verksamheter som vi idag samarbetar med pa  

ba de kort och la ng sikt. 

Administrativt sto d 

2,5 a rsarbetare, kostnad 1,5 milj. 

Receptionsarbete, diariefo ring, systemsto d, handla ggning av vissa a renden, fakturor mm. 

Konsekvenser om vi inte kan beha lla va rt administrativa sto d blir ka nnbara. Det blir sva rt 

att uppfylla lagkrav pa  dokumentation samt att fo lja upp och kvalitetssa kra verksamheten. 

Boendesto d 

2 a rsarbetare till en kostnad av ca 1 milj. 



 

 
 

 

 

 

 

Vi har 45 sociala kontrakt, la genheter som vi hyr ut i andra hand. Ma nga av dem som hyr 

av oss har behov av ett boendesto d som sto ttar dem med olika fra mst praktiska saker. En 

fo rutsa ttning fo r att det ska fungera att hyra av oss a r att vi kan se till att det finns na gon 

form av sto d. Utan boendesto d a r det ma nga som inte skulle klara av att bo kvar i sina 

la genheter. Vi anva nder i vissa fall va ra la genheter som skyddsboenden och da  a r det 

no dva ndigt med kontinuerlig tillsyn. 

Budget- och skuldra dgivning 

1 a rsarbetare kostnad 0,5 milj. 

Skuld- och budgetra dgivaren tra ffar personer med problem med sin ekonomi och ger dem 

ra d och sto d fo r att komma till ra tta med ekonomin och hja lper dem vidare i kontakter 

med andra myndigheter mm. Rollen a r en viktig del i va rt fo rebyggande arbete fo r att 

sto dja individer i ett sa  tidigt skede som mo jligt.  Inom funktionen inga r att vara ute och 

fo rela sa och han mo ter olika a ldersgrupper, a r ute pa  skolor, gymnasiet, SFI, Fonta nhuset 

mm. O verskuldsa ttning hos a ldre o kar och va gar fo r att pa  ba sta sa tt bemo ta detta a r ett 

utvecklingsomra de.   

O ppenva rd 

3 a rsarbetare 1,5 milj. 

O ppenva rden a r en viktig del av va rt fo rebyggande arbete och erbjuder frivilliga 

behandlingar i form av samtal och andra typer av sto dinsatser. En fo rutsa ttning fo r att 

minska antalet placeringar a r att socialtja nsten kan erbjuda den ha r sortens insatser i ett 

tidigt skede. Som tidigare na mnts a r arbetsbelastningen stor pa  den person som arbetar 

mot vuxna och behovet av ytterligare en behandlare a r avgo rande fo r att vi ska lyckas fa  

ner antalet kostsamma placeringar.  Konsekvenser av att inte kunna ha kvar behandling 

inom va r verksamhet kommer inneba ra att vi fa r ko pa in tja nsterna. Det blir pa  la ngre sikt 

mer kostsamt ba de fo r individen och fo r kommunen. 

Ledningsfunktionen 

2 a rsarbetare 1,8 milj. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Politiska överväganden 

Den nya organisationen bygger pa  ett helt nytt sa tt att organisera socialtja nsten i va r 

kommun. Individen ska fa  sto d i ett sa  tidigt skede som mo jligt med hja lp av fo rebyggande 

frivilliga insatser. Kommunstyrelsen fick den 8 maj 2019 information om detta fo ra ndrade 

arbetssa tt. 

Samverkan fo r Bja re go r da rfo r den o vergripande bedo mningen att en besparing pa  6,1 

mkr skulle fa  mycket stora och, i vissa fall, helt fo ro dande konsekvenser fo r sa va l individ 

som samha lle. Allt fo rebyggande arbete fo rsvinner. 

Vi go r bedo mningen att socialtja nsten driver ett fo ra ndringsarbete som a r synnerligen 

angela get. Socialtja nsten la gger om sitt arbete till ett mer proaktivt arbete, vilket pa  sikt 

kommer att generera positiva effekter pa  ba de verksamhet och ekonomi. Detta vill vi 

sto dja.   

Att da  go ra sa  stora fo ra ndringar som framga r av ovansta ende, skulle sa tta stopp fo r 

mo jligheten till utveckling och modernisering av socialtja nsten. Det kommer att leda till att 

kommunens kostnader fo r placeringar rusar i ho jden. Det vill vi undvika. 

Det a r under alla omsta ndigheter i sa  fall ett strategiskt beslut som inte 

utbildningsna mnden ensamt kan ta. Det a r ett kommuno vergripande beslut som ma ste tas 

pa  kommuno vergripande niva . 

Fo rslag till beslut 

Utbildningsna mnden tar till sig informationen och o verla mnar densamma till 

kommunstyrelsen med fo rslaget att prognostiserat underskott om 6,1 mkr fo r 

institutionsva rd vuxna, HVB-va rd barn och unga, familjehemsva rd barn och unga samt 

behovspro vad o ppenva rd barn och unga, ska ta ckas kommuno vergripande. 

Ba stad den 10 maj 2019                                                                                                                              

Samverkan fo r Bja re 

 

Thomas Nerd (S)                          Susanne Jung (M)                            Mats Lundberg (L) 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 98  Dnr KS 000379/2019 - 905 

Kommunanalys av SKL inför budget 2020  

 
Beskrivning av ärendet Förvaltningsledning och politisk ledning har gemensamt enats om att behovet 

av en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation föreligger. SKL 
erbjuder, via sin Analysgrupp, en för detta ändamål efterfrågad analys som 
fördjupar sig i kommunens ekonomiska situation och verksamhetens 
kostnader, samt en bedömning av förutsättningarna kommande fem år.  

 
 Allt görs med utgångspunkt i t ex demografiskt indelad befolkningsprognos, 
investeringsplaner, bokslut, budgetdokumentation.  

  
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från chef för verksamhetsstöd Fredrik Hedesand, 2019-05-06  
 KF och KS budgeterade medel till förfogande 2019 
 
Föredragande  Chef för verksamhetsstöd, Fredrik Hedesand, föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. Till en fast kostnad av 85 tkr, inlämna en beställning till SKL:s särskilda 

analysgrupp för genomförandet av en ”Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning”. 

 
 2. Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till 
förfogande 2019.  

      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. Till en fast kostnad av 85 tkr, inlämna en beställning till SKL:s särskilda 
analysgrupp för genomförandet av en ”Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning”. 

 

2. Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till 
förfogande 2019.  
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Datum: : 2019-05-06. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Fredrik Hedesand  

Dnr: KS 000379/2019 – 905 
 
 

Kommunanalys av SKL inför budget 2020  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att, till en fast kostnad av 85 tkr, inlämna en beställning till 
SKL:s särskilda analysgrupp för genomförandet av en ”Analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning”. 
Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till förfogande 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsledning och politisk ledning har gemensamt enats om att behovet av en objektiv 
analys av kommunens ekonomiska situation föreligger. SKL erbjuder, via sin Analysgrupp, en 
för detta ändamål efterfrågad analys som fördjupar sig i kommunens ekonomiska situation och 
verksamhetens kostnader, samt en bedömning av förutsättningarna kommande fem år.  
 
Allt görs med utgångspunkt i t ex demografiskt indelad befolkningsprognos, investeringspla-
ner, bokslut, budgetdokumentation.  
 

Bakgrund 
Under processen och arbetet med Budget 2020 har behovet av en oberoende analys av kom-
munens ekonomi blivit tydlig. Detta för att ge de politiska partierna ett kompletterande un-
derlag till förvaltningens budgetförslag inför slutfasen av budgetprocessen.  
 
Uppstart av analysen sker genom att SKL under en arbetsdag (10 juni) i mindre grupper inter-
vjuar följande grupper: 1) Förvaltningsledning Ekonomi, 2) Verksamhetsområdeschefer, 3) 
Kommunstyrelsen (majoriteten), 4) Kommunstyrelsen (oppositionen), samt eventuellt även 5) 
Verksamhetsekonomer. 
Därefter skickar även SKL ut en enkät till en ytterligare utökad målgrupp med tjänstepersoner 
i förvaltningen. 
SKL insamlar offentligt material och statistik på egen hand. Detta material kompletteras även 
med särskilt efterfrågat material från Båstads kommun (t ex efterfrågas underlaget till befolk-
ningsprognos, investeringsplaner, etc.). SKL arbetar vidare med analysen under sommarmåna-
derna och återkommer med en presentation av slutrapporten vecka 34 (preliminärt satt till 
den 20 augusti). 
Slutrapporten presenteras till de ovan nämnda intervjugrupperna. 
 
SKL:s analysgrupp har genomfört analyser av 160 kommuner under 18 års tid och har med det 
en metodik, samt en samlad erfarenhet och material. Det gör också att jämförelser sker med 
kommuner med liknande struktur. 
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Aktuellt 
Analysen innehåller följande delar: 
 
Nulägesanalys av kommunens ekonomi  
Underlag inhämtas från räkenskapssammandrag tidigare år, årsredovisningar, budgetdoku-
mentation, m.m. 

 Analys av resultat- och balansräkning över tid och jämförelse med andra kommuner. 
 Analys av investeringsverksamhet över tid och omfattning, finansiering samt jämfö-

relse med andra kommuner. 
 Analys av kommunens olika verksamhetsområden genom kostnadsutveckling och 

kommunens kostnader i förhållande till kommunens strukturella förutsättningar. 
 Analys av hur kommunens bolag påverkar kommunens ekonomi. 

Beroende av vad som framkommer av de olika punkterna ovan kan ytterligare fördjupad ana-
lys bli aktuell. 
 
Kommunens ekonomistyrning 
Intervjuer med ledande tjänstepersoner och politiker genomförs för att få en bild av hur eko-
nomistyrningen fungerar och hur dessa ser på kommunens ekonomiska förutsättningar. Ex-
empel på frågeställningar: 

 Om årsbudgeten och budgetprocessen fungerar som ett styrverktyg. 
 Hur uppföljningen görs och vilka åtgärder som vidtas vid konstaterade avvikelser mel-

lan budget och utfall. 
 Om det finns andra formella eller informella styrregler i kommunen. 
 Om det finns en samsyn om kommunens ekonomi mellan de olika partierna, mellan 

kommunstyrelsen och nämnderna, mellan politisk ledning och tjänstepersoner. 
 
Framtidsanalys av kommunens ekonomi 
Kommunens gällande befolkningsprognos ligger till grund för en framräkning av resursbeho-
ven inom de större verksamhetsområdena (inklusive kända statliga reformer). Analysen kan t 
ex visa på förväntade volymförändringar och behov av omprioriteringar. 
Framtidsanalysen kommer även att visa hur kommunens samlade ekonomi kan förväntas ut-
vecklas för minst fem år framåt. 
 
Sammanfattande iakttagelser, bedömningar och förslag 
SKL sammanfattar gjorda analyser och iakttagelser. SKL presenterar, med analysen som grund, 
ett förslag till en övergripande ekonomisk strategi för kommunen. SKL presenterar även idéer 
till hur ett eventuellt förändringsarbete skulle kunna påbörjas. 
 
Presentation av Analysgruppens analysarbete 
Analysarbetet presenteras muntligt för ovan nämnda grupper. Skriftlig dokumentation sker 
genom en sammanställd Powerpoint-fil. 
 
Då analysen som Båstads kommun beställer kommer att genomföras under perioden juni-
augusti 2019 innebär detta att jämförelsen med andra kommuner kommer att baseras på 2018 
års siffror.  
 
Kommunen utser en kontaktperson för utlämnandet av eventuella kompletterande uppgifter. P 
g a sommarmånader och semestrar när analysen genomförs så lämnar förvaltningen ett 
schema till SKL:s Analysgrupp. 
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Konsekvenser av beslut 
 
 

Ekonomi 
Analysens genomförande sker till en fast kostnad om 85 tkr. 
Medel för genomförandet tas ur Kommunstyrelsens budgeterade medel till förfogande 2019. 
 
 
 
Fredrik Hedesand ,  
Chef Verksamhetsstöd, Kommunkontoret 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Sveriges Kommuner och Landsting, Att: Peter Sjöquist, 118 82 Stockholm  
Ekonomichef 
Kommunens ledningsgrupp 
 
Bilaga till tjänsteskrivelsen: 
KF och KS budgeterade medel till förfogande 2019 
 
Samråd har skett med: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
 
 



Belutat till KF att fördela 250 000

Återstår för KF att fördela 250 000

Belutat till Ks att fördela 2 600 000
Upplåtelse av kommunala lokaler Pensionärsföreningar - bidrag 

till lokala pensionärsföreningar ökas med 35 tkr -35 000

Beslutat återstår för KS att fördela 2 565 000

Ärenden på väg upp

Utredning SKL 85 000

Förvaltning av kommunens fastigheter/verksamhetslokaler - 

kompletterande utredning 93 000

Inhyrning lokal Västra Karups skola 1 067 000

Återstår för KS att fördela om ovan ärenden godkänns 1 320 000



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 121  Dnr KS 000414/2019 - 906 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 

 
Beskrivning av ärendet NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i 

investeringsbudgeten VA för 2019. Anledningen till de önskade 
omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade 
eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under 
årets gång eller har blivit dyrare än beräknat.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Andreas Jansson, 2019-05-10  
 Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P1  
 
Förvaltningens förslag  Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 

2019.       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 
2019. 

 

 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-05-10 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Andreas Jansson 

Dnr: KS 000414/2019 

 
 

Omfördelning i investeringsbudget VA för 2019 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Godkänna förvaltningens förslag till omfördelning i investeringsbudget VA för 2019. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investeringsbudgeten 
VA för 2019. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit 
förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit 
under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. 
 

Bakgrund 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad 
investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans 
arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre 
omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad 
investeringsbudget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag 
för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om. 
 
Aktuellt 
Följande omfördelningar/omprioriteringar i gällande investeringsbudget VA för 2019 är nu 
aktuella att fatta beslut om: 
 
    Årsbudget Prognos Avvikelse 

     mot budget 

Kod Projekt 2019 2019 2019 

6962 Fjärdingsmansvägen -250 -550 -300 

6027 Lyavägen -2 200 -2 900 -700 

NY Rondell Köpmansgatan 0 -1 500 -1 500 

6966 Åselidsvägen/Björkvägen -1 300 -2 500 -1 200 

6955 Ekorrvägen etapp 1 -8 000 -4 500 3 500 

6967 Karstorpsvägen -500 -300 200 

  Total avvikelse:     0 

 
 
Kommentar/Anledning: 
 

6962 Fjärdingsmansvägen: 
Återställningskostnader tillhörande projektet som tidigare inte har budgeterats. 
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6027 Lyavägen: 
Justering av projektkalkyl efter upphandling av projektet. 
 
 
NY Rondell Köpmansgatan: 
Nytt projekt. I samband med att Trafikverket bygger om delar av Köpmansgatan i Båstad 
behöver undermåliga VA-ledningar i Köpmansgatan bytas. 
 
6966 Åselidsvägen/Björkvägen: 
Tidigare plan var att utföra Åselidsvägen 2019 och Björkvägen 2020. Nu planerar NSVA att 
utföra båda gatorna 2019 med projektresurser som var planerade att användas i projektet 
”Ekorrvägen etapp 1”, eftersom detta projekt förskjutits i tid. 
 
6955 Ekorrvägen etapp 1: 
En kompletterande dagvattenutredning har fördröjt projektet. Ursprunglig lösning hade 
riskerat att översvämma delar av området. 
 
6967 Karstorpsvägen: 
Projektet sköts i affärsplanen. Projektering planeras istället att påbörjas till 2020. 
 
 

 

Andreas Jansson, Projektingenjör 
Teknik och Service 
 
Beslutet ska expedieras till: 
NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutsunderlag från NSVA, omfördelning P1 



Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun Projekt Proj.nr N Avd Typ Belopp Kommentar

Båstad Fjärdingsmansvägen - återställning 11921 L 300 000 kr Återställningsutgifter som ej budgeterats 

Båstad Lyavägen 11540 L 700 000 kr Justering av projektkalkyl utifrån anbud från NCC 

Båstad

Rondell köpmansgatan - Båstad

 - L 1 500 000 kr I samband med att Trafikverket ska anlägga en rondell passar vi på att ersätta undermåliga va-

ledningar

Båstad

Åselidsvägen/Björkvägen

12150 L 1 200 000 kr Tidigare plan var att utföra Åselidsvägen 2019 och Björkvägen 2020. Nu planerar vi utföra båda 

gatorna 2019 då Ekorrvägen försenats och då kan vi istället allokera meddel 2020 till 

Ekorrvägen

Båstad

Ekorrvägen etapp 1

11910 L -3 500 000 kr En kompletterande dagvattenutredning har fördröjt projektet. Ursprunglig lösning hade 

riskerat översvämma delar av området 

Båstad Karstorpsvägen 11860 L -200 000 kr Projektet sköts i affärsplanen varför projektering utförs först 2020

0 kr

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift Datum

Namnförtydligande

Omprioriteringsbeslut

Omprioriteringsbeslut



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 2 

 

 

KS au § 117  Dnr KS 000378/2019 - 200 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen  

 
Beskrivning av ärendet Teknik och service har i samförstånd med avdelningen för samhällsbyggnad 

under tid fört förhandlingar med Båstad Tuvelyckan AB för att säkerställa att 
kommunen får rådighet över mark norr om nya stationen i Båstad. 
Förhandlingen har utmynnat i två förslag till köpeavtal som har godkänts och 
undertecknats av företrädare för Båstad Tuvelyckan AB. 

 
 Förvärvet säkrar mark av strategisk betydelse för kommunen. Det ena omfattar 
ca 3,8 hektar mark som i ÖP 2018 pekas ut som lämplig för verksamheter.  Det 
andra förvärvet omfattar ca 7 000 kvm tomtmark avsedd för kommunal 
service, såsom förskola och LSS, inom kommande etapp av området 
Tuvelyckan.  

 
Förvärven är strategiska, det vill säga att användningen av marken är mer eller 
mindre långsiktig och att den är viktig för kommunen att äga.  
Det föreligger vid avtalstecknande inget behov av att bygga ytterligare en 
förskola i området men ett framtida behov förväntas uppstå under tid med stöd 
i planerad utbyggnad och därtill hörande befolkningsprognos.  Att kommunen i 
det läget har rådighet över situationen och kan möta efterfrågan är viktigt.   
Marken som förvärvas i syfte att utvecklas till verksamhetsmark utgör en 
resurs som kommer att nyttjas omgående då kommunen saknar tomter att 
erbjuda företag som vill etablera sig i kommunen.   

 
Båda förvärven har gjorts beroende av att fastighetsbildning genomförs. Det 
köpeavtal som omfattar 7 000 kvm mark inom kommande etapp av området 
Tuvelyckan kan bara preciseras preliminärt i detta skede. Under 
detaljplanearbetet kommer markområdet att definieras för att slutligen 
överlåtas till kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. Båstad Tuvelyckan 
AB bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt efterföljande 
utbyggnad av infrastruktur. Kommunen förvärvar byggklar tomtmark.  
De 3, 8 hektaren blivande verksamhetsmark som omfattas av det andra 
köpeavtalet är väl definierat och fastighetsbildning påbörjas så snart 
kommunen erlagt överenskommen köpeskilling. Kommunen initierar, bekostar 
och genomför planläggning av detta område parallellt med planläggning för 
kommande etapp av området Tuvelyckan.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Susanna Almqvist, 2019-05-07  

1. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av 
Hemmeslöv 5:14, 7 000 kvm tomtmark för LSS och förskola. 
2. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av 
Hemmeslöv 5:14, 3, 8 hektar mark för verksamheter.  

 
 
 
 
Föredragande  Exploateringsingenjör Susanna Almqvist föredrar ärendet.  
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 2 av 2 

 

 

Förvaltningens förslag  1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 7 000 
kvm tomtmark av Båstad Tuvelyckan AB.  

 
2. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 3,8 
hektar mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB.  

     
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 7 000 
kvm tomtmark av Båstad Tuvelyckan AB.  

 

2. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, 
kommande del av Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 3,8 
hektar mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB.  

 
 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum:  2019-05-07. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000378/2019 – 200 
 
 

Strategiskt förvärv norr om nya stationen  
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna upprättade förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av 
Hemmeslöv 5:14, varigenom kommunen förvärvar ca 7 000 kvm tomtmark och ca 3,8 hektar 
strategiskt belägen mark för verksamheter av Båstad Tuvelyckan AB.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik och service har i samförstånd med avdelningen för samhällsbyggnad under tid fört för-
handlingar med Båstad Tuvelyckan AB för att säkerställa att kommunen får rådighet över mark 
norr om nya stationen i Båstad. Förhandlingen har utmynnat i två förslag till köpeavtal som har 
godkänts och undertecknats av företrädare för Båstad Tuvelyckan AB. 
 
Förvärvet säkrar mark av strategisk betydelse för kommunen. Det ena omfattar ca 3,8 hektar 
mark som i ÖP 2018 pekas ut som lämplig för verksamheter.  Det andra förvärvet omfattar ca 
7 000 kvm tomtmark avsedd för kommunal service, såsom förskola och LSS, inom kommande 
etapp av området Tuvelyckan.  

 
Förvärven är strategiska, det vill säga att användningen av marken är mer eller mindre långsik-
tig och att den är viktig för kommunen att äga.  
Det föreligger vid avtalstecknande inget behov av att bygga ytterligare en förskola i området 
men ett framtida behov förväntas uppstå under tid med stöd i planerad utbyggnad och därtill 
hörande befolkningsprognos.  Att kommunen i det läget har rådighet över situationen och kan 
möta efterfrågan är viktigt.   
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Marken som förvärvas i syfte att utvecklas till verksamhetsmark utgör en resurs som kommer 
att nyttjas omgående då kommunen saknar tomter att erbjuda företag som vill etablera sig i 
kommunen.   
 
Båda förvärven har gjorts beroende av att fastighetsbildning genomförs. Det köpeavtal som 
omfattar 7 000 kvm mark inom kommande etapp av området Tuvelyckan kan bara preciseras 
preliminärt i detta skede. Under detaljplanearbetet kommer markområdet att definieras för att 
slutligen överlåtas till kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft. Båstad Tuvelyckan AB 
bekostar planläggning med tillhörande utredningar samt efterföljande utbyggnad av infra-
struktur. Kommunen förvärvar byggklar tomtmark.  
De 3, 8 hektaren blivande verksamhetsmark som omfattas av det andra köpeavtalet är väl de-
finierat och fastighetsbildning påbörjas så snart kommunen erlagt överenskommen köpeskil-
ling. Kommunen initierar, bekostar och genomför planläggning av detta område parallellt med 
planläggning för kommande etapp av området Tuvelyckan.  
 

Bakgrund 
Kommunen är i stort behov av nya markresurser att utveckla i lämpliga lägen. I budget för 
2019 finns 8 mkr avsatta för inköp av mark som kan vara av betydelse för kommunens fort-
satta möjligheter att påverka kommande samhällsutbyggnad.  
 

Aktuellt 
Planbesked för Tuvelyckan etapp II har lyfts för politisk beredning och är knutet till detta be-
slutsärende.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Genom att godkänna förevarande förslag till beslut skaffar sig kommunen rådighet över mark 
för olika ändamål på en plats där kommunen inte har något eget markinnehav att utveckla. Det 
är ett viktigt förvärv som möter behovet av två prioriterade ändamål: en vällokaliserad tomt 
för ett LSS-boende och mark för verksamhetsetablering. Det tredje ändamålet, förskola,  är av 
mer långsiktg karakatär men inte för den skull mindre angeläget när behovet väl uppstår.  
 
Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för verksamheten bortsett en 
framtida skyldighet att underhålla de 7 000 kvm tomtmark , inom kommande etapp av 
området Tuvelyckan, i avvaktan på byggnation.  
 

Ekonomi 
Förevarande förslag till beslut kommer att resultera i en kostnad om  1 750 000 kronor som 
belastar exploateringskonto 8102 under 2019 samt en kostnad om uppskattningsvis 2 910 000 
kronor som belastar exploateringskonto 8102 under 2021.  
Kommunens driftsbudget kommer att behöva utökas att omfatta underhåll av förvärvad 
tomtmark från och med 2021.  
Den mark som detaljplaneläggs för verksamheter kommer  genom överenskommelse att 
brukas fram tills detaljplanen vunnit laga kraft och belastar således inte kommunens 
driftsbudget.  
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Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Tuvelyckan AB, Andreas Granberg och Anders Börjesson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av Hemmeslöv 5:14, 
7 000 kvm tomtmark för LSS och förskola. 

2. Förslag till köpeavtal för del av Hemmeslöv 5:3, kommande del av Hemmeslöv 5:14, 3, 
8 hektar mark för verksamheter.  

 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med avdelningen för samhällsbyggnad. 
 
 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstad Tuvelyckan AB (556968-7675), nedan kallad säljaren. 

Köpare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad köparen. 

Bakgrund 

Båstads kommun äger begränsat med mark lämpad för verksamhetsetablering vilket 
påverkar kommunens möjligheter att tillgodose efterfrågan på verksamhetstomter. Det 
aktuella köpeobjektet är beläget på en plats som har pekas ut som lämpligt för verksamheter 
i kommunens ÖP 2018. Båstads kommun, tillika köpare, avser att påbörja detaljplanearbete 
för det aktuella området under 2019 under förutsättning att överlåtelse av markområdet 
sker. Detaljplanen kommer inte att medge bostadsändamål. 

Säljaren äger aktuellt markområde genom avtal och lantmäteriförrättning pågår {M18787) 
för att fullborda avtalet. 

§ 1 Objekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 38 200 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:3, 
efter genomförd förrättning {M18787) del av Båstad Hemmeslöv 5:14, till köparen under 
nedan angivna villkor. Markområdets omfattning framgår av till avtalet hörande kartbilaga 1. 

§ 2 Köpeskilling 

För överlåten mark ska köparen erlägga en köpeskilling om Enmiljonsjuhundrafemtiotusen 
kronor//1 750 000 kronor// till säljaren. 

§ 3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling erläggs senast 30 dagar efter att köpeavtalet godkänts av 
kommunstyrelsen och beslutet justerats. 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder markområdet när köpeskilling har erlagts. 

§ 5 Markområdets skick 

Markområdet överlåts med de belastningar som är kända från fastighetsregistret och en 
nyttjanderätt för jordbruk men i övrigt fritt från penninginteckningar och rättigheter. 



Avseende pågående nyttjanderätt för jordbruk ska köparen teckna separat 
överenskommelse med brukaren i samband med att detta avtal ingås. 

Markområdet överlåts för övrigt med de egenskaper som jordbruksmark/skogsimpediment 
kan förväntas ha och avstädat från lös egendom. 

Köparen har beretts möjlighet att besiktiga området. 

§ 6 Skada 

Säljaren svarar för skada på markområdet innan tillträdesdagen och köparen för skada på 
markområdet efter tillträde. Säljaren friskriver sig ansvaret för eventuell förekomst av 
föroreningar inom markområdet. 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för markområdet, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområdet fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för markområdet, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområdet efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. 

Köparen skall senast 30 dagar efter tillträde ansöka hos lantmäterimyndigheten om 
fastighetsbildning. Markområdet ska om möjligt överföras genom fastighetsreglering till 
annan av köparen tillhörig fastighet, alternativt styckas av till en ny fastighet. 

Säljare och köpare är medvetna om att det kan bli nödvändigt att göra avsteg från detta 
avtal under fastighetsbildningen vad gäller markområdets omfång. Säljare och köpare är 
överens om att i sådant fall godta sådan avvikelse. 

Detta avtal ska biläggas ansökan om fastighetsbildning och säljaren bistår härigenom 
ansökan. 

Köparen står den kostnad som uppkommer kopplad till sökt fastighetsbildning. 

§ 9 Övriga villkor 

1. Då säljare och köpare har gemensamt intresse av att det aktuella markområdet 
planläggs parallellt med bostadsområdet "Tuvelyckan", etapp två, åtar sig köparen 
att påbörja planarbete för detsamma under 2019. 

2. Markområdet får inte fyllas upp med massor eller nyttjas som upplag av säljaren eller 
annan innan tillträde. Det ska överlåtas fritt från lös egendom och med de 
egenskaper som jordbruksmark kan förväntas ha. 

3. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det 
godkänts av kommunstyrelsen. 

4. För köpets fullbordan krävs att påbörjad fastighetsbildning (M18787) genomförs i 
enlighet med vad säljaren ansökt om och att lantmäterimyndighetens beslut vinner 
laga kraft. 



5. Under förutsättning att detta köp fullbordas åtar sig köparen tillse att det uppförs 
bullerskydd mot järnvägen, antingen i form av vall eller plank i den sträckning som 
framgår av kartbilaga 2. 

§ 10 Återgångsklausul 

I det fall detta avtal inte kan genomföras ska vardera part stå sina egna kostnader och 
eventuellt erlagda prestationer ska återgå. 

I det fall köpet inte kan genomföras på grund av att säljaren inte får rådighet över 
markområdet som omfattas av detta avtal, har köparen rätt att avbryta det planarbete som 
följer av åtagandet i § 9 p 1. 

§ 11 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 1.2 Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän 
domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019- OS - ~ 1- Båstad 2019-

För säljaren För köparen 

..... 1.vvQ .................................... . 
Johan Swanstein 

Jan Bernhardsson 

Ovanstående namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 



Bilaga 1, köpeavtal 



Bilaga 2, bullerskydd 



Köpeavtal 

Parter 

Säljare: Båstad Tuvelyckan AB (556968-7675), nedan kallad säljaren 

Köpare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad köparen. 

Bakgrund 

Båstads kommun har av säljaren erhållit ansökan om planbesked för etapp två av 
bostadsområdet " Tuvelyckan". Inom det område som säljaren avser planlägga och i ett 
senare skede exploatera finns ett påtagligt behov av att säkra utrymme för olika typer av 
servicefunktioner av kommunal karaktär, i förevarande fall förskola och särskilt boende 
(LSS). 

§ 1 Köpeobjekt och överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter härigenom ca 7 000 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:3, 
efter genomförd förrättning (M18787) del av Båstad Hemmeslöv 5:14, till köparen under 
nedan angivna villkor. Den preliminärt bestämda omfattningen framgår av bilagd karta och 
benämns i följande text, markområde 1 och 2. 

§ 2 Köpeskilling 

Köparen ska till säljaren erlägga en köpeskilling motsvarande 275 kronor/kvm för 
markområde 1 och för markområde 2 en köpeskilling motsvarande värdet av tillskapad 
byggrätt. Värdet av byggrätten inom område 2 har genom detta avtal bestämts till 1400 
kronor/kvm BTA. 

Markområde 1 omfattar mark som genom planläggning prövas för ändamålet förskola. 
Markområde 1 är ca 6 000 kvm stort och uppskattas kunna inrymma en byggrätt om 1800 
kvm (motsvarande sex avdelningar) . 

Markområde 2 omfattar mark som genom planläggning prövas för ändamålet särskilt 
boende (LSS). Markområde 2 är ca 1 000 kvm stort och uppskattas inrymma en byggrätt om 
900 kvm BTA. 

Köpeskillingen ska beräknas med utgångspunkt i lagakraftvunnen detaljplan för området. 

§ 3 Köpeskill ingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 30 dagar efter att detaljplanen för området 
har vunnit laga kraft. 

§ 4 Tillträdesdag 

Köparen t illt räder markområde 1 och 2 när det aljplan för området Tuvelyckan, etapp två, har 
vunnit laga kraft, köpeskilling har erlagts och erforderlig fastighetsbildning har genomfö rts. 



§ 5 Markområde 1 och 2s skick 

Markområde 1 och 2 överlåts fritt från belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.). 

§ 6 Skada 

Säljaren svarar för skada på markområde 1 och 2 innan tillträdesdagen och köparen för 
skada på markområde 1 och 2 efter tillträde. 

I det fall förorening skulle upptäckas inom markområde 1 och 2, oavsett före eller efter 
tillträdet, ska säljaren stå för sanering till nivån känslig markanvändning. 

§ 7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för markområde 1 och 2, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområde 1 och 2 fram till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för markområde 1 och 2, inklusive fastighetsskatt, som belöper på 
markområde 1 och 2 efter tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. 

Köparen skall så snart detaljplan för området påbörjats ansöka hos lantmäterimyndigheten 
om fastighetsbildning. Markområde 1 och 2 ska överföras genom fastighetsreglering till 
köparens fastighet Båstad Hemmeslöv 5:9, alternativt avstyckas till två nya fastigheter. 

Fastighetsbildning ska genomföras med utgångspunkt i lagakraftvunnen detaljplan, jämte 
detta köpeavtal. Säljare och köpare är överens om att godta avvikelser från vad som avtalats 
i 1 § avseende köpeobjektets läge och omfång. 

Detta avtal ska biläggas ansökan om fastighetsbildning och säljaren bistår härigenom 
ansökan. 

Köparen står den kostnad som uppkommer kopplad till fastighetsbildning. I det fall 
huvudmannaskapet i detaljplanen blir enskilt ska inte fastighetsbildning kopplat till detta 
avtal belastas med kostnader hörande till bildande av gemensamhetsanläggning för allmän 
plats. 

§ 9 Övriga villkor 

1. Säljaren ansvarar för att det aktuella markområde 1 och 2 omfattas av initierad 
planläggning för "Tuvelyckan, etapp två". 

2. Säljaren ansvarar för att vidhålla ansökan om att påbörja planarbete och står 
samtliga kostnader som uppstår vid planläggning, provtagning, undersökning och 
utbyggnad av allmänna nyttigheter inom planområdet. Köparen förvärvar byggklar 
tomtmark. 

3. De två markområden som omfattas av detta köpeavtal får inte fyllas upp med massor 
eller nyttjas som upplag av säljaren eller annan innan köparen tillträder. De ska 
överlåtas avstädade från lös egendom och med de egenskaper som jordbruksmark 
kan förväntas ha. 



4. Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det 
godkänts av kommunstyrelsen. 

5. För köpets fullbordan krävs att påbörjad fastighetsbildning (M18787) genomförs i 
enlighet med vad säljaren ansökt om och att lantmäterimyndighetens beslut vinner 
laga kraft. 

§ 10 Återgångsklausul 

I det fall detta avtal inte kan genomföras ska vardera part stå sina egna kostnader och 
eventuellt erlagda prestationer ska återgå. 

§ 11 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen 
mellan parterna samt godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 12 Tillämplig lag och tvister 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän 
domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019-65"- () 1- Båstad 2019-

För säljaren För köparen 

Johan Swanstein 

Jan Bernhardsson 

Ovanstående namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-05-21. 
Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 

Tjänsteskrivelse 

Till : Kommunstyrelsen 

Köpeavtal för del av fastigheten Hemmeslöv 5:9 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Teknik och service föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till köpe
avtal varigenom 2M2 Group i Båstad AB förvärvar del av Hemmeslöv 5:9. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal om markoption med 
2M2 Group i Båstad AB för att skapa utrymme för båda parter att bereda förutsättningarna att 
överlåta en verksamhetstomt till bolaget. 
Under optionstiden har bolaget vidare utvärderat projektet och dess förutsättningar samt sökt 
bygglov. Kommunen å sin del har under optionstiden genomfört en ändring av gällande detalj
plan avseende den lokalgata som tidigare belastade projektets genomförbarhet. 
Ett förslag till köpeavtal har upprättats för att möjliggöra överlåtelse av ca 7 200 kvm av kom
munens fastighet Hemmeslöv 5:9. För markområdet erlägger köparen 225 kronor/kvm. Till
trädet styrs av att köpeskilling erläggs och att bygglov erhålls. Köpets fullbordan är avgjort att 
påbörjad detaljplan vinner laga kraft, att fastighets bildning kan genomföras samt att köparen 
påbörjar byggnation senast den 1 maj 2020. 
2M2 Group i Båstad AB bildades 2005 och verksamheten består i huvudsak av försäljning, im
port och export, egendesign och produktion varor av inredning, utomhusrelaterade trädgårds
artiklar och golv. 

Bakgrund 
Det detaljplanearbete som initierades i samband med godkännande av föregående option är nu 
i slutfas och köparen har uppfyllt de villkor som avtalats om i ingånget optionsavtal. Båstads 
kommun i egenskap av säljare ska således upprätta köpeavtal för överlåtelse av berört mark
område. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Köparens verksamhet växer successivt och etableringen tillför området ny byggnation som 
tillsammans med Beslag Designs etablering på granntomten skapar en helhet i fråga om volym, 
placering och utformning av byggnader. Båda företagen använder samma arkitekt och delar 
samma ambition att skapa en tilltalande exponeringsyta mot Inre kustvägen. 

Köparen avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva för
säljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen beräknas initialt 
sysselsätta 25 personer för att succesivt öka. 

190521 \ fel! talet kan Inte representeras i angivet format.\sa 
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Verksamhet 
Förevarande förslag till beslut medför inga för verksamheten kända konsekvenser. 

Ekonomi 
Försäljning av mark genererar en intäkt till kommunen om ca 1,6 mkr. Intäkten förväntas kvar
tal 3 2019, när fastighetsbildning genomförts. 
Kommunen bekostar fastighetbildning och planläggning. Dessa kostnader belastar exploate
ringsprojekt 8001 under 2019. Köparen övertar med grund i ändrad detaljplan ansvar och 
kostnader för iordningställande av tillfart med tillhörande belysning. 
Med tomtförsäljningen följer åtgärd på befintligt dagvattennät om ca 200 tkr. Dagvattenan
slutningen till tomten har anlagts i samband med Inre kustvägens tillkomst och fungerar inte i 
nuvarande utformning. Kostnaden får åtgärd belastar Va-konto 5021. 

Beslutet ska expedieras till: 
2M2 Group i Båstad AB, Carsten J ohansen 
NSVA, Lina Falk 
NSVA, Fredrik Jönsson 
Södra Hallands kraft AB, Christian Åkesson 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Roger Larsson 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Förslag till köpeavtal 

Samråd har skett med: 
Ärendet har samråtts med NSVA, Avdelningen för samhällsbyggnad och Södra Hallands kraft 
AB. 



Köpeavtal 
Parter 

Säljare: Båstads kommun (212000-0944), nedan kallad säljaren. 

Köpare: 2M2 Group i Båstad AB (556688-3772), nedan kallad köparen. 

Bakgrund 

Den 15 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att teckna avtal om markoption med 2M2 

Group i Båstad AB för att skapa utrymme för båda parter att bereda förutsättningarna att överlåta en 

verksamhetstomt till bolaget. 

Under optionstiden har bolaget vidare utvärderat projektet och dess förutsättningar. 2M2 Group i 

Båstad AB bildades 2005 och verksamheten består i huvudsak av försäljning, import och export, 

egendesign och produktion varor av inredning, utomhusrelaterade trädgårdsartiklar och golv. 

Kommunen å sin del har under optionstiden genomfört en ändring av gällande detaljplan avseende 

den lokalgata som belastade projektets genomförbarhet. 

Köparen avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplatser, bedriva försäljning 

och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen beräknas initialt sysselsätta 25 

personer för att succesivt öka. 
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§1 Objekt och överlåtelseförklaring 
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Säljaren överlåter härigenom ca 7 250 kvadratmeter av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9, i följande 
text kallad fastigheten, till köparen under nedan angivna villkor i§§ 2-14. 

Fastigheten är under bildande och dess ungefärliga omfattning utvisas av till avtalet hörande 
kartbilaga. 

§2 Köpeskilling 

För fastigheten ska köparen erlägga en köpeskilling motsvarande 225 kronor/kvm. 



§3 Köpeskillingens erläggande 

Överenskommen köpeskilling ska erläggas senast 45 dagar efter att lantmäteriförrättning vunnit laga 
kraft. Säljaren fakturerar köparen överenskommen köpeskilling. 

§4 Tillträdesdag 

Köparen tillträder fastigheten när villkoren i§§ 3 och 9 har uppfyllts. 

§5 Markområdets skick 

Fastigheten överlåts fri från kända belastningar (gravitationer, nyttjanderätter, servitut, 
ledningsrätter mm.), men för övrigt i befintligt skick. Det är köparens ansvar att skaffa sig kännedom 
om marktekniska förutsättningar, planbestämmelser mm. som är av betydelse för planerad 
byggnation. 

§6 Skada 

Säljaren svarar för skada på fastigheten innan tillträdesdagen och köparen för skada på fastigheten 
efter tillträdesdag. 

§7 Intäkter och kostnader 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten fram 
till tillträdesdagen tillkommer respektive belastar säljaren. 

De intäkter och kostnader för fastigheten, inklusive fastighetsskatt, som belöper på fastigheten efter 
tillträdesdagen tillkommer respektive belastar köparen. 

§ 8 Lantmäteriförrättning 

För köpets fullbordan krävs fastighetsbildning. Kommunen har ansökt om och bekostar avstyckning 
från fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 

Säljare och köpare är medvetna om, och godtar, att fastigheten storlek kan komma att avvika från 
den uppskattade ytangivelse som anges i § 1. Fastighetsbildning ska genomföras med utgångspunkt i 
gällande detaljplan för "Eskilstorp 6:37 m.fl, Inre Kustvägen", lagakraftvunnen 2014-03-27 jämte 
upprättad detaljplan för "del av Hemmeslöv 5:9, Hemmeslöv, i Båstad". 

Lantmäteriförrättningen är beroende av att upprättad detaljplan för "del av Hemmeslöv 5:9, 
Hemmeslöv, i Båstad" vinner laga kraft. I det fall detaljplanen inte vinner laga kraft faller detta avtal. 

§9 Bygglov 

Innan köparen tillträder fastigheten ska bygglov erhållas. 

§ 10 Byggnadsskyldighet 

I det fall köparen tillträder fastigheten men inte påbörjar byggnation på fastigheten senast den 1 Maj 
2020 faller detta avtal. För att byggnation ska anses påbörjad ska köparen har gjort stadigvarande 
grundläggningsåtgärder inom fastigheten (exempelvis gjutit bottenplatta). 



§ 11 Övriga villkor 

Detta avtal kan endast göras gällande mellan parterna under förutsättning att det godkänts av 
kommunstyrelsen. 

I det fall detta avtal faller ska vardera part stå sina egna kostnader och eventuellt erlagda 
prestationer ska återgå. 

§ 12 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta köpeavtal är endast bindande om de upprättats skriftligen mellan 
parterna samt godkänts av kommunstyrelsen. 

§ 13 Tvist 

Eventuell tvist som uppstår med grund i detta köpeavtal skall slutligt avgöras i allmän domstol. 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Båstad 2019- Båstad 2019-

För säljaren För köparen 

Johan Swanstein 

Jan Bernhardsson 

Ovanstående egenhändiga namnunderskrifter för säljaren bevittnas: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 2 

 

 

KS au § 116  Dnr KS 000545/2014 - 600 

Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och 
grundskoleorganisationen  

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun har flera pågående och kommande byggprojekt inom området 

Barn och skola. Flera av dessa är en följd av att förskole- och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun är beslutad för 
att säkerställa en hållbar skolorganisation. Beslutet togs i Kommunfullmäktige 
den 2019-03-27. Bland annat pågår ombyggnad och projektering för 
nybyggnad på Förslövs skola, planering för ny skola i Västra Karup och 
utredning kring Strandängsskolans disponering och fördelning. 

 
 Med en politisk styrgrupp får det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar 
stöd och inriktning. Bland annat underlag inför beslut av de olika faserna i 
investeringsprocessen avseende idé- och förstudie, programhandlingar, 
projektering och genomförande. Styrgruppen får också löpande redovisning 
och uppföljning av beslutade fastighetsinvestering-ar avseende status, tidplan, 
ekonomi och funktion. 

 
 Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att inrätta en styrgrupp för 
fastighetsinvesteringar i skolorganisationen. Det beslutet upphävs då en ny 
mandatperiod har börjat med nya ledamöter i nämnderna. 
 
Utbildningsnämnden har valt tre representanter 2019-05-14, UN § 81: Susanne 
Jung (M), Mats Lundberg (L) och Uno Johansson (C).  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, 2019-05-06 
 
 Föredragande Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. En politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 10 

miljoner inom för- och grundskoleorganisationen. 
 

2. Politiskt består styrgruppen av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden från 
kommunstyrelsen och Susanne Jung (M), Mats Lundberg (L) och Uno Johansson 
(C) från utbildningsnämnden. 

 
3. Styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat 
avseende ekonomi, tidplan och funktion. 

 
4. Styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitét inom beslutad budget av 
kommunfullmäktige. 

 
5. Beslut i kommunstyrelsen ”§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida 
investeringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområde” upphävs. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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1. En politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 10 
miljoner inom för- och grundskoleorganisationen. 

 

2. Politiskt består styrgruppen av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden från 
kommunstyrelsen och Susanne Jung (M), Mats Lundberg (L) och Uno Johansson 
(C) från utbildningsnämnden. 

 

3. Styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat 
avseende ekonomi, tidplan och funktion. 

 

4. Styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av 
fastighetsinvesteringarnas omfattning och kvalitét inom beslutad budget av 
kommunfullmäktige. 

 

5. Beslut i kommunstyrelsen ”§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida 
investeringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens 
ansvarsområde” upphävs. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 

Datum: 2019-05-06  Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000028/2018 - 903 

 
 
Politisk styrgrupp för fastighetsinvesteringar i för- och grundskoleorganisationen. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

att en politisk styrgrupp inrättas för fastighetsinvesteringar som överstiger 10 miljoner inom 
för- och grundskoleorganisationen. 

att politiskt består styrgruppen av ordförande, 1:e och 2:e vice ordföranden från Kommunsty-
relsen och från Utbildningsnämnden. 

att styrgruppen följer upp fastighetsinvesteringarnas status och resultat avseende ekonomi, 
tidplan och funktion. 

att styrgruppen har mandat att besluta om eventuella förändringar av fastighetsinvesteringar-
nas omfattning och kvalitét inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 

att beslut i kommunstyrelsen ”§ 90 2018-04-04 politisk styrgrupp för framtida investeringar i 
skolorganisationen avseende kommunstyrelsens ansvarsområde” upphävs. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun har flera pågående och kommande byggprojekt inom området Barn och 
skola. Flera av dessa är en följd av att förskole- och grundskolestruktur för norra och södra 
sidan i Båstads kommun är beslutad för att säkerställa en hållbar skolorganisation. Beslutet 
togs i Kommunfullmäktige den 2019-03-27. Bland annat pågår ombyggnad och projektering 
för nybyggnad på Förslövs skola, planering för ny skola i Västra Karup och utredning kring 
Strandängsskolans disponering och fördelning. 
 

Med en politisk styrgrupp får det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar stöd och inrikt-
ning. Bland annat underlag inför beslut av de olika faserna i investeringsprocessen avseende 
idé- och förstudie, programhandlingar, projektering och genomförande.  
Styrgruppen får också löpande redovisning och uppföljning av beslutade fastighetsinvestering-
ar avseende status, tidplan, ekonomi och funktion. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-04 att inrätta en styrgrupp för fastighetsinvesteringar i 
skolorganisationen. Det beslutet upphävs då en ny mandatperiod har börjat med nya ledamö-
ter i nämnderna. 
 

 

Bakgrund 
Utredning för att ta fram en skolorganisation för en tidsenlig och likvärdig utbildning har på-
gått under flera år. Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-12 om en likvärdig förskole-och 
grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun 2019-2023. 
 
Förslaget som antogs innebär bland annat nybyggnation av F-6 skolor i Förslöv och Västra 
Karup, ny struktur för grundskolan i Båstad samt nya förskolor i Västra Karup och Båstad. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-24 att bevilja investeringsmedel och bilda styrgrupp 
till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola F-6.  
2018-04-04 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för framtida investe-
ringar i skolorganisationen avseende kommunstyrelsens ansvarsområden. 
 
Styrgruppen har följt projektet fram tills det att den upplöstes i samband med att Båstads 
kommun fick ett nytt styre i september 2018.  För att försäkra att behovet av fastighetsinveste-
ringar i förskole- och grundskolorganisationen får en bred politisk förankring, behövs en poli-
tisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet med fastighetsinvesteringar i skolorganisationen. 
 
Styrgruppen samordnas av kommunens fastighetsstrateg som blir projektsamordnare som 
organiserar och planerar styrgruppens möten. Fastighetsinvesteringarna planeras in i budget-
processen och beslutas i olika faser.  
Fasernas är ide´- förstudiefas, programfas, projekteringsfas och genomförandefas. 
 
Syfte 
Styrgruppens syfte är att säkerställa inom projektets ramar projektets målsättning avseende 
funktion, tid och ekonomi. 
 
Mandat 
Styrgruppens mandat är att besluta eventuella förändringar av fastighetsinvesteringarnas om-
fattning och kvalitét inom beslutad budget av kommunfullmäktige. 
 
Tidplan 
Styrgruppen träffas regelbundet och sammankallas vid behov i de olika faserna för projekten. 

 
Sammansättning 
Styrgruppen består av: 
Ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande från Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden. 
Byggprojektledare, Skolchef, Teknik och servicechef och representant från verksamheten ex 
rektor. 
 
Byggprojektledaren är föredragande. 
 
Ekonomi 
Styrgruppens arbete sker inom kommunstyrelsens ram. 
 
 
Jan Bernhardsson    
Teknik och servicechef    
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 
Barn och skola 
Ekonomiavdelningen 
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Utbildningsnämnden 2019-05-14 

UN § 81 Dnr UN 000165/2019 - 600 

Val till styrgrupp angående Västra Karups skola 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -05- 21 
Dnr.~~ .Q9Q5.~5/.. 
..... ;,9. t~:b .. "'OQ ........ 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att avsätta medel för 
byggnation av en ny F-6 skola i Västra Karup och den 27 mars 2019 fattade man 
beslut om att fastställa skolorganisationen i Båstads kommun. Kommunstyrelsen 
ansvarar för verkställandet av besluten. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

På utbildningsnämndens sammanträde den 16 april 2019 beslutades att till 
kommunstyrelsen skicka en skrivelse gällande hemställan om att inleda arbetet 
på förvaltningsnivå samt att besluta om tillsättandet av en styrgrupp för 
projektet med Västra Karups skola. 
I skrivelsen specificerades vidare att utbildningsnämnden önskar att tre platser i 
denna styrgrupp avsätts för nämndens egna ledamöter, två från majoriteten och 
en från oppositionen. Beslut med bilagd skrivelse skickades vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott som den 23 april 2019 bland annat beslutade 
att frågan om styrgrupp ska behandlas på utskottets sammanträde den 16 maj. 

Utbildningsnämnden har nu att utse de tre ledamöter som ska ingå i styrgruppen 
enligt uppdelningen ovan. 

Skrivelse från utbildningsnämnden, daterad 2019-04-05, beslutad 2019-04-16. 

Thomas Nerd (S) nominerar Susanne Jung (M) och Mats Lundberg (L) för 
Samverkan för Bjäre. Linnea Gunnarsson Elvertsson nominerar Uno Johansson 
(C) från oppositionen. 

Utbildningsnämnden beslutar: 

Välja Susanne Jung (M), Mats Lundberg (L) och Uno Johansson (C) till styrgrupp 
angående byggnation av ny skola i Västra Karup. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: : 2019-05-06 
Handläggare: Ida Skoglund 

Dnr: UN 000165/2019 - 600 

Tjänsteskrivelse 

Ti 11: Utbildningsnämnden 

Val till styrgrupp angående Västra Karups skola 

Förslag till beslut 
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Utbildningsnämnden beslutar uträtta val av ledamöter till styrgrupp angående byggnation av 
ny skola i Västra Karup. Nämnden väljer tre ledamöter som ska ingå i styrgruppen enligt upp
delningen två ledamöter som representerar majoriteten och en ledamot som representerar 
oppositionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2018 att avsätta medel för byggnation av en 
ny F-6 skola i Västra Karup och den 27 mars 2019 fattade man beslut om att fastställa skolor
ganisationen i Båstads kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av besluten. 
På utbildningsnämndens sammanträde den 16 april 2019 beslutades att till kommunstyrelsen 
skicka en skrivelse gällande hemställan om att inleda arbetet på förvaltningsnivå samt att be
sluta om tillsättandet av en styrgrupp för projektet med Västra Karups skola. 
I skrivelsen specificerades vidare att utbildningsnämnden önskar att tre platser i denna styr
grupp avsätts för nämndens egna ledamöter, två från majoriteten och en från oppositionen. 
Beslut med bilagd skrivelse skickades vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott som den 23 
april 2019 bland annat beslutade att frågan om styrgrupp ska behandlas på utskottets sam
manträde den 16 maj. 

Utbildningsnämnden har nu att utse de tre ledamöter som ska ingå i styrgruppen enligt upp
delningen ovan. 

Kommunkansliet 
Ida Skoglund, nämndsekreterare 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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KS au § 115  Dnr KS 000383/2019 - 380 

Sponsoravtal för utegym vid Malen  

 
Beskrivning av ärendet Malens utegym, beläget i Malenskogen vid Malenbadet, har varit i behov av 

uppgradering sedan en tid tillbaka. Efter en besiktning av utegymmet hösten 
2018 togs beslut om att samtliga redskap måste tas bort för att inte riskera att 
utrustningen skall orsaka skada på användare av utegymmet. Utegymmet skall 
nu rustas upp med modern utrustning som uppfyller dagens krav på säkerhet 
och funktion. Den strategiska placeringen av utegymmet med närhet till 
motionsslingor, utebad, strand och skog medför att utegymmet är mycket 
frekvent använt av både boende i kommunen och besökare. Önskemål finns 
från näringsidkare att utöka antalet redskap och höja standarden på 
utegymmet utöver vad kommunen normalt installerar.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2019-05-06 
 Sponsoravtal - utegym vid Malen 
 Illustrationsplan - utegym vid Malen  
 
Föredragande  Teknik- och servicechef, Jan Bernhardsson, föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns.  
 

2. Teknik- och Servicechef får i uppdrag att underteckna Sponsoravtal och 
returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB.  

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns.  

2. Teknik- och Servicechef får i uppdrag att underteckna Sponsoravtal och 
returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB. 
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Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS 000383/2019 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Layout (Bilaga 1) 
Sponsoravtal (Bilaga 2) 
 

Samråd har skett med: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunjurist 
 

Sponsoravtal för utegym vid Malen i Båstad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Sponsoravtal för utegym vid Malen godkänns. Teknik- och Servicechef får i uppdrag att 
underteckna Sponsoravtal och returnera detsamma till Hotell Riviera Strand AB. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malens utegym, beläget i Malenskogen vid Malenbadet, har varit i behov av uppgradering 
sedan en tid tillbaka. Efter en besiktning av utegymmet hösten 2018 togs beslut om att 
samtliga redskap måste tas bort för att inte riskera att utrustningen skall orsaka skada på 
användare av utegymmet. Utegymmet skall nu rustas upp med modern utrustning som 
uppfyller dagens krav på säkerhet och funktion. Den strategiska placeringen av utegymmet 
med närhet till motionsslingor, utebad, strand och skog medför att utegymmet är mycket 
frekvent använt av både boende i kommunen och besökare. Önskemål finns från näringsidkare 
att utöka antalet redskap och höja standarden på utegymmet utöver vad kommunen normalt 
installerar. 
 

Bakgrund 
Efter en besiktning av utegymmet hösten 2018 togs beslut om att samtliga redskap måste tas 
bort för att inte riskera att utrustningen skall orsaka skada på användare av utegymmet. Olika 
typer av utegym som kan ersätta det gamla på samma plats har analyserats och diskuterats 
inom organisationen samt i Familjen Helsingborgs nätverk för fritidschefer. Det bästa valet för 
vår utsatta, havsnära miljö innebär en statushöjning men överskrider vår budget på 200 tkr. 

 
Tidplan 
Montage av det nya utegymmet beräknas ske i juni 2019. 
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Ekonomi 
I investeringsramen Ram fritidsanläggningar är det avsatt 200 tkr för detta projekt 2019.  
 
Total kostnad för projektet beräknas till 350 000 kr utan sponsorer:  

  Kostnad  

Utrustning 233 000 

Montage av leverantör 58 000 

Markbearbetning/besiktning 30 000 

Summa  321 000 

 
 
Utöver detta sponsoravtal har även överenskommelse skett om utförande av montage, som 
kommer att ske under överinseende av vår egen personal. Kostnaden blir då med sponsorer: 

  Kostnad  

Utrustning 143 000 

Montage 10 000 

Markbearbetning/besiktning 30 000 

Summa  183 000 

 
 
 
Båstad 2019-05-06 
 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Teknik & service 

AVTAL OM SPONSRING 

Parter Huvudman: Båstads kommun, Org nr: 212000- 0944 
Kontaktperson: Hans Paganus 

Samarbetspartner: Hotell Riviera Strand AB, Org nr: 556977-5603 
Ombud/kontaktperson: Marcus Bengtsson 

Syfte Malens utegym, beläget i Malenskogen vid Malenbadet, skall rustas upp med modern 
utrustning som uppfyller dagens krav på säkerhet och funktion. Utegymmet är mycket 
frekvent använt av både boende i kommunen och besökare. Önskemål finns att utöka 
och höja standarden på utegymmet utöver vad kommunen avsett göra. Hotell Riviera 
Strand AB önskar ingå sponsringsavtal med kommunen för att uppnå utökning och 
standardhöjning av utegymmet. 

Hotell Riviera Strand AB förbinder sig såsom samarbetspartner att lämna ersättning i 
kontanta medel med nittio tusen kronor (90 000:-) så att standarden kan höjas. 
Kommunen å sin sida till handahåller som motprestation exponering av företagets namn 
vid utegymmet under tio år efter att projektet är slutbesiktigat och godkänt, därefter 
upphör avtalet att gälla. 

Avgränsning Sponsoravtalet medger inte Hotell Riviera Strand AB, rätt att i marknadsföringssyfte 
använda kommunens namn, logga eller liknande. Avtalet ger inte heller Hotell Riviera 
Strand rätt till ersättning eller annan kompensation i det fall kommunen under avtalsper
ioden nedmonterar utegymmet. 

Avta Istid Under förutsättning att erforderliga ti llstånd och andra lagakraftvunna 

Tvist 

kommunala beslut fattas gäller avtalet fr.o.m. datum för undertecknande av detta avtal. 
Avtalet förutsätter att tillräcklig finansiering för projektet erhålls, såväl från Båstads 
kommun som från övriga finansiärer. Överenskommen ersättning i kontanta medel skall 
utbetalas till Båstads kommun senast 30 dagar efter godkänd slutbesiktning. Pengarna 
skall sättas in på kommunens bankgiro 650-8337 och märkas "Referens 4001 , Utegym 
Malen". 

Om tvist uppkommer med anledning av detta avtal, skall tvisten i första hand 
försöka lösas mellan parterna och i andra hand i allmän domstol. 

Underskrifter 

Ort och datum 

Jan Bernhardsson 
Båstads kommun 

Postadress 
269 80 Båstad 
Gatuadress 
Vångavägen 2 

Telefon 
043 1-77000 vx 
Telefax 
043 1-770 20 

E-post 
bastads. kom1nun@bastad.se 
Hemsida 
www.bastad.sc 

Orga nisationsnum mcr 
2 12000-0944 
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FÖRKLARING 
All montering ska ske i enlighet med ENl 175/77. 
Alla mätt i mm om inte annat anges. 
Lokala avvikelser på plats kan förekomma. 
Entreprenören ansvarar för utförande. 

UTRUSTNING: 
Enl plan och produktlista 

SPORT 
081200M Box S 
081201 M Box M 
081202M Box L 
081235M Rope wall - fallhöjd 2960 mm 
081230M Monkey bars - fallhöjd 2620 mm 
081220M Dip bar -fallhöjd1200mm 
081265M Pull-up -fallhöjd 2320 mm 
018121 OM BacknAbs 
081205M 8arbell S 
081206M Barbell M 
081207M Barbell L 

UTEGYM MALENSKOGEN 
L41802 
Båstads kommun 
2019-04-08 I Josefin Wernestad, MyDesign 

•LAPPSET 
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KS au § 114  Dnr KS 000739/2018 - 350 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115)  

 
Beskrivning av ärendet En helhetssyn på Köpmansgatans utformning har genomförts under våren för 

att försöka få till en så tilltalande och ekonomiskt försvarbar utformning som 
möjligt, som fortfarande godkänns av Trafikverket som är projektledare för 
ombyggnadsprojektet. Samtliga extra kostnader för extra insatser utöver 
trafiksäkerhet tas av Båstads Kommun. Detaljerat ritningsunderlag för 
projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras i 
bilaga 1. De stora förändringarna sedan tidigare förslag är följande: 

 
 •Den dubbelriktade cykelvägen + gångbana på norra sidan mellan 

Agardhsgatan och Havsbadsvägen utformas enligt följande: cykelbana i asfalt, 
gångbana i 350x175 mm plattor i tvärsledd, längsledd över korsningar som 
samtliga blir upphöjda. 

 •Södra sidan byggs om med 350x175 mm plattor och några träd mellan 
Fridhemsvägen och Korrödsvägen. Ingen åtgärd vid korsning med 
Friluftsvägen. 

 •Två rader smågatsten längst ut på den 6,9 meter breda gatan, på bägge sidor 
längs de ombyggda sträckorna. 

 •Rak kantsten längs hela de ombyggda sträckorna.  
 •Fridhemsvägen byggs om med allé och GC-väg på östra sidan. 
 •Upphöjt övergångsställe med cykelöverfart även vid Havsbadsvägen, vilket 

innebär att känslan av  ”Båstad centrum” börjar där. 
 •Busshållplatser vid Kungsbergsvägen flyttas 70 meter österut till Malens 

torg/Stationsterassen, utförs upphöjda och handikappvänliga. 
 
 Sedan tidigare ingår följande i projektet: 
 •Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är 

estetiskt tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre 
parkeringsytor vid korsningen försvinner och ersätts med parkeringar längs 
Fridhemsvägen.  

 Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är nu fastställd. 
 •Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
 •Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan 

Agardhsgatan och Havsbadsvägen, där cyklister har företräde i korsningarna. 
 •Flytt av övergångsställen vid Kungsbergsvägen, Havsbadsvägen, Korrödsvägen 

och Rivieravägen samt upphöjning av övergångsställen vid Kungsbergsvägen 
och begravningsbyrån(flyttat från Korrödsvägen). 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighets- och fritidschef Hans Paganus, 2019-05-06  
 Medfinansieringsavtal - Lv 115 genom Båstad tätort  
 Sammanfattning av åtgärder Köpmansgatan  
 
Föredragande  Samhällsbyggnadschef, Roger Larsson, gatu- och parkchef, Marie Eriksson och 

teknik- och servicechef, Jan Bernhardsson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag  1. Godkänna medfinansiering av projektet både avseende trafiksäkerhet och 

utformning, med 5 Mkr 2019(i enlighet med tidigare beslut) samt 10 Mkr 2020. 
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 2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras enligt 
ordinarie investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt utökas med 
50 000 kr/år för utökat skötselbehov. 
 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna Medfinansieringsavtal– Lv 115 genom Båstad tätort, 
Uppdragsnummer 15577 och returnera detsamma till Trafikverket. 

 
Notering Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. Godkänna medfinansiering av projektet både avseende trafiksäkerhet och 
utformning, med 5 Mkr 2019(i enlighet med tidigare beslut) samt 10 Mkr 2020. 

 

2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras enligt 
ordinarie investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt utökas med 
50 000 kr/år för utökat skötselbehov. 

 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna Medfinansieringsavtal– Lv 115 genom Båstad tätort, 
Uppdragsnummer 15577 och returnera detsamma till Trafikverket. 
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Datum: 2019-05-06 

Handläggare: Hans Paganus 

Dnr: KS000739/2018 

Till:  Kommunstyrelsen 

 

Beslutet skall expedieras till: 
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115, reviderad 20190506 (bilaga 1) 
Medfinansieringsavtal – Lv 115 genom Båstad tätort, Uppdragsnummer 15577 
 

Samråd har skett med: 
Planavdelningen  
Stadsarkitekt 
 

Medfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder längs 
Köpmansgatan/Hallandsvägen (väg 115), reviderad 20190506 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av projektet både avseende 
trafiksäkerhet och utformning, med 5 Mkr 2019(i enlighet med tidigare beslut) samt 10 
Mkr 2020. 

2. Investeringsmedel med 10 Mkr avsätts för projektet 2020 och hanteras enligt ordinarie 
investeringshantering. Driftbudget för 2020 och framåt utökas med 50 000 kr/år för 
utökat skötselbehov. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 
Medfinansieringsavtal– Lv 115 genom Båstad tätort, Uppdragsnummer 15577 och 
returnera detsamma till Trafikverket. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En helhetssyn på Köpmansgatans utformning har genomförts under våren för att försöka få till 
en så tilltalande och ekonomiskt försvarbar utformning som möjligt, som fortfarande godkänns 
av Trafikverket som är projektledare för ombyggnadsprojektet. Samtliga extra kostnader för 
extra insatser utöver trafiksäkerhet tas av Båstads Kommun. Detaljerat ritningsunderlag för 
projektet är under framtagande, sammanfattning av åtgärder presenteras i bilaga 1. De stora 
förändringarna sedan tidigare förslag är följande: 
 

 Den dubbelriktade cykelvägen + gångbana på norra sidan mellan Agardhsgatan och 
Havsbadsvägen utformas enligt följande: cykelbana i asfalt, gångbana i 350x175 mm 
plattor i tvärsledd, längsledd över korsningar som samtliga blir upphöjda. 

 Södra sidan byggs om med 350x175 mm plattor och några träd mellan Fridhemsvägen 
och Korrödsvägen. Ingen åtgärd vid korsning med Friluftsvägen. 

 Två rader smågatsten längst ut på den 6,9 meter breda gatan, på bägge sidor längs de 
ombyggda sträckorna. 

 Rak kantsten längs hela de ombyggda sträckorna.  
 Fridhemsvägen byggs om med allé och GC-väg på östra sidan. 
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 Upphöjt övergångsställe med cykelöverfart även vid Havsbadsvägen, vilket innebär att 
känslan av  ”Båstad centrum” börjar där. 

 Busshållplatser vid Kungsbergsvägen flyttas 70 meter österut till Malens 
torg/Stationsterassen, utförs upphöjda och handikappvänliga. 

 
Sedan tidigare ingår följande i projektet: 

 Cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan som är estetiskt 
tilltalande och blir navet för trafiken i Båstad tätort. Tre parkeringsytor vid korsningen 
försvinner och ersätts med parkeringar längs Fridhemsvägen.  
Den estetiska utformningen vid cirkulationsplatsen är nu fastställd. 

 Vänstersvängfält i korsningen Rivieravägen/Hallandsvägen. 
 Dubbelriktad upphöjd GC-väg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan 

och Havsbadsvägen, där cyklister har företräde i korsningarna. 
 Flytt av övergångsställen vid Kungsbergsvägen, Havsbadsvägen, Korrödsvägen och 

Rivieravägen samt upphöjning av övergångsställen vid Kungsbergsvägen och 
begravningsbyrån(flyttat från Korrödsvägen). 

 
Bakgrund 
Trafikverket har i samarbete med Båstads kommun tagit fram trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
på del av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. 
Åtgärderna grundar sig delvis på en tidigare utredning från 2007 som togs fram av Båstads 
Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade 
regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på Rivieravägen. En översyn av 
övergångsställen på sträckan ingår också i projektet. 
 
Tidplan 
Byggnadsarbeten beräknas starta i september 2019 och avslutas senast 31 maj 2020. 

 
Ekonomi 
Total kostnad för projektet beräknas till 25 Mkr. Båstads kommun har budgeterat 5 Mkr 2019 
för detta projekt. Trafikverket står för 10 Mkr av investeringskostnaden. Resterande kostnader 
på 10 Mkr kräver utrymme i investeringsbudgeten för 2020. 
Ökad driftkostnad för skötsel av träd och plattsättning beräknas till 50 000 kr/år. 
 
 
 
 
Båstad 2019-05-06 
 
 
 
Hans Paganus 
Fastighets- och fritidschef 
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Ärendenummer 
Trafikverket TRV2018 
Xxx xxx 
  
  

 

   
 

Medfinansieringsavtal– Lv 115 genom Båstad tätort  
Uppdragsnummer 15577 

 

 

 
Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd, , nedan Trafikverket 
 
Båstads kommun, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
Grundutförande: Den lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. Begreppet 
används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar/utökningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden. 
 
Avtalet avser planläggningsprocess och produktion av Lv 115 genom Båstad tätort.  
 
Lv 115 genom Båstad har under lång tid haft problem gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet samt dålig 
anpassning i gaturummet. Standarden på befintlig gc-bana (där sådan finns) är mycket varierande. 
I samband med att den nya järnvägsstationen i Hemmeslöv öppnade, 2,5 km nordost om Båstad, har 
Köpmansgatan/Lv 115 fått en mer central betydelse som förbindelselänk. 
 
Genom Båstad tätort går lv 115, som enda alternativ för trafik som ska till mål i centrala Båstad eller 
vidare genom Båstad. Trafikmängderna varierar stort under året. Under stora delar av året är 
trafikmängderna små till måttliga medan det under de absoluta högsommarveckorna är intensiv trafik 
genom staden. Efter öppnandet av tunneln genom Hallandsås och flytt av tågstationen har även 
busstrafiken ökat. 
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Gaturummets bredd och utformning genom tätorten är olika längs olika delar av gatan. Idag finns 
ingen enhetlig separering av gång- och cykelvägstrafiken och standarden varierar. Det finns ett behov 
av sammanhängande stråk för gång och cykel utefter hela Köpmansgatan samt ett behov av att säkra 
gång- och cykelpassager. De oskyddade trafikanterna ska prioriteras. 
 
Längs Köpmansgatan finns många in- och utfarter. Det finns ett behov av att inventera och utreda om 
det går att minska antal in- och utfarter. Det finns även behov av att förbättra utformningen på vissa 
korsningspunkter där det i dagsläget råder framkomlighetsproblem främst under sommartid. 
Olycksstatistiken visar 129 olyckor längs Köpmansgatan, med en koncentration av trafikolyckor med 
oskyddade trafikanter vid Lyckantorget. 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
Ökad framkomlighet 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
ÅVS Lv 115/Köpmansgatan genom Båstad, 2015-11-13 
Båstad kommun- Åtgärdsförslag, 2007-12-19 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan 
för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för. 
 
Projektets mål är att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och skapa bättre 
framkomlighet för alla genom Båstads tätort. Köpmansgatan genom Båstad är smal och det är svårt 
med framkomligheten, speciellt sommartid. 
Genom att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelväg på havssidan av Köpmansgatan mellan 
Agardhsgatan och Havsbadsvägen med upphöjda passager vid korsande sidovägar skapar man en 
säkrare trafikmiljö för samtliga. En cirkulationsplats i centrum gör att framkomligheten blir bättre och 
att trafiken flyter bättre. I öster vid Rivieravägen behöver säkerheten stärkas för de som ska svänga 
vänster in på Rivieravägen. Där anläggs ett vänstersvängfält och en busshållplats flyttas. 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
Åtgärd 1 och 4 Åtgärder på Köpmansgatan Lv 115.  
 
 Åtgärder i den kommunala infrastrukturen 
Åtgärd 3 Åtgärder på Fridhemsvägen.  
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till ca 25 000 tkr i prisnivå 
(2018-06). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/ kalkyler och är preliminära. 
De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
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Nr. Åtgärder Ansvarig för 

utförandet

Trafik-

verket 

(tkr)

Båstad 

kommun 

(tkr)

Summa 

(tkr)

1 Produktion  Lv 115 Båstad tätort Trafikverket 9 000 9 000

2 Trafikverkets interna kostnader och byggplatsuppf (10%). 1 000 1 000

10 000 10 000

3 Åtgärder och beläggning på Fridhemsvägen(kommunal väg) Trafikverket 2 000 2 000

4 Tillägg utöver grundutförande i och runt cpl. och övrig 

stadardhöjning (åtgärd 1)

Trafikverket 11 500 11 500

5 Projektering av 3 och 4. Trafikverket 100 100

6 Trafikverkets interna kostnader och byggplatsuppf (10%). Trafikverket 1 360 1 360

7 Besiktningskostnader Trafikverket 50 50

15 010 15 010

10 000 15 010 25 010Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder utöver ursprunglig omfattning/grundutförande för anläggningen

SUMMA

  
 

 

Grundutförande och tillägg 

Projektet är kostnadsberäknat till ca 25 000 tkr för produktionen. Trafikverket tillför totalt 9 000 tkr 

för produktion till Åtgärd 1. Medfinansieringen från Båstad kommun avser en utökning av projektets 

ursprungliga omfattning. 

 

Åtgärd 3-5 utgör åtgärder och kostnader utöver ursprunglig omfattning/standard för anläggningen. 

Denna del medfinansieras till 100% av Båstad kommun.  

 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna 
totala kostnader.  
 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt §5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §5 

och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga möten och får 

ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt §5. 
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3. Trafikverket löser erforderlig mark för åtgärd 1, utöver av Kommunen ägd mark vid 
kontraktstecknade och eventuell mark som och överenskommelser som kan behövas på 
inlandssidan av Köpmansgatan.  

4. Trafikverket ansvar för upphandlingen av åtgärderna enligt §5. 
5. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
6. Trafikverket ansvarar för byggplatsuppföljning. 
7. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 

underhåll samt eventuell förnyelse av cirkulationsplatsen med undantag av konstutsmyckning. 
8. Trafikverket ansvarar för att framtida drift och underhåll av åtgärd 1. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
2. Kommunen ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att fungera som 

kontaktperson vid frågor. 
3. Kommunen svarar för att dialog förs med Skånetrafiken 
4. Kommunen tillhandahåll kostnadsfritt mark som behövs för projektets genomförande som man 

idag är ägare till. 
5. Kommunen tar fram handlingar och uppgifter för del 3 och 4 inför upphandlingen. 
6. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av konstutsmyckningen inklusive tillhörande 

belysning i cirkulationsplatsen. 
7. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av planteringar som utförs i projektet. 
8. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av ytor utanför vägområdet som åtgärdas i projektet. 
9. Kommunen ansvarar för skötsel av betongplattytor och smågatstensytor på Köpmansgatan. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Trafikverkets budget för projektet är låst till 10 000 tkr och när anbuden för entreprenaden har 
inkommit, ska en avstämning av projektets kostnad ske. En diskussion om projektet omfattning, 
behov av begränsningar ska ske innan kontrakt tecknas. Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 
bedömd totalkostnad och parterna inte kan överenskomma om annan lämplig omfattning ska 
respektive part ges möjlighet till att avbryta projektet. 
 
I de fall projektet avbryts står respektive part för de kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts. 

§9 Betalning 

Trafikverket fakturerar löpande i takt med att kostnaderna upparbetas. 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt och 
tidsmässigt. Rapporteringen sker ca. en gång i månaden genom deltagande på byggmöten och via 
protokoll från dessa. 

§11 Tidplan  

Produktionen är planerad att utföras hösten 2019 och avslutas våren 2020.  
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§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av:   
 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2019-06-10 
2. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 2019-06-04 
3. att åtgärden inte kräver vägplan 

 
Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills genomförda och 
upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att entreprenören 
uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
________________________ ________________________ 
Trafikverket (Namnförtydligande)  Båstad kommun (Namnförtydligande) 
 



Vänstersvängfält på 
väg 115 till Riviera 
samt dubbelriktad 
GC-väg till korsning 
med Stationsterassen

Trafiksäker och 
visuellt tilltalande 
Cirkulationsplats 
vid Fridhemsvägen

Nya lägen för 
övergångsställen

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – Översikt av åtgärder 
enligt tidigare beslut

Dubbelriktad upphöjd GC-väg från 
Agardhsgatan till Havsbadsvägen

1
Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115



13 700 -14 000 i normalsektionen

850-
1150    2100 6500 2500     1350

Fastighetsgräns

Gångbana, betongplattor 350x175 mm

Dubbelriktad cykelväg, asfalt

Kantsten, natursten visning 100

2 rader gatsten

Fastighetsgräns

Gångbana, betongplattor 350x175
Möbleringszon, betongplattor

Kantsten, natursten visning 100 
2 rader gatsten

Sektion öster om Sjövägen

Gata asfalt 

Rev. 2019-05-06

Flerbostadshus Enbostadshus

Gatubredd 6900

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – tillkommande 
utformning och gestaltning

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
2

HavssidaLandsida



1150     2100 6500 2500     1350

Gångyta framför 
butiker,
Betongplattor 350x175 
mm

Kantsten, natursten 
visning 100

2 rader gatsten (bägge 
sidor)

P
ar

ke
ri

n
gs

fi
ck

a,
 g

at
st

en Fastighetsgräns

Gångbana, betongplattor 350x175 mm

Dubbelriktad cykelväg, asfalt

Kantsten, natursten visning 100

2 rader gatsten (bägge sidor)

Sektion väster om Sjövägen

Gata asfalt

Gatubredd 6900

Rev. 2019-05-06

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – tillkommande 
utformning och gestaltning

Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115
3

HavssidaLandsida



Upphöjt 
övergångsställe/cykelöverfart 
vid Havsbadsvägen

Plattsättning av gångstråk, två rader 
gatsten i gatan samt rak kantsten vid 
dubbelriktad upphöjd GC-väg från 
Fridhemsvägen till Havsbadsvägen

4
Bilaga 1 –Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115

Trafiksäkerhetsåtgärder väg 115 – Översikt 
tillkommande utformning och gestaltning

Plattsättning av gångstråk, två rader 
gatsten i gata, rak kantsten samt 
trädplantering på södra sidan från 
Fridhemsvägen till Korrödsvägen

Allé och GC-väg 
på östra sidan av 
Fridhemsvägen 

Busshållplatser Kungsbergsvägen
flyttas till nytt läge vid Malens Torg 
och utförs handikappanpassade.



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 2 

 

 

KS au § 113  Dnr KS 000391/2019 - 350 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i 

viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta 
områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas 
tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa 
färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför 
användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt 
förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga 
parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar 
om.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Alexander Ejwertz Johanzon, 2019-05-06 
 Bilaga 1: Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 
 
Föredragande  Trafikingenjör, Alexander Ejwertz Johanzon, föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag:  1. Trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i 

ärendet, bifalls. 
 
Yrkanden  Bo Wendt (BP): Avslag på höjning av parkeringsavgifterna till 35 kr/h i 

Badhusparken samt höjning i Båstad hamn till 20 kr/h. Avslag även på 30 kr/h 
på Torekovs stora parkering i Torekovs hamn. 

 
 Ingela Stefansson (S) och Kerstin Gustafsson (M): Förvaltningen får i uppdrag 

att se över alternativ för boendeparkering i Torekov, parkeringen vid 
Segelstorpsstrand samt skyltningen på parkeringsplatserna i Båstads kommun.  

       
Propositionsordningar Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Bo Wendts förslag och finner att 

nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
 Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Ingela 

Stefanssons (S) och Kerstin Gustafssons (M) yrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

Trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i 
ärendet, bifalls. 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 2 av 2 

 

 

 
 Förvaltningen får i uppdrag att se över alternativ för boendeparkering i 

Torekov, parkeringen vid Segelstorpsstrand samt skyltningen på 
parkeringsplatserna i Båstads kommun.  

       
    

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (3) 

 
Datum: 2019-05-16. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Alexander E. Johanzon 

Dnr: KS 000391/2019-350 
 
 

Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag om trafikregleringsåtgärder för parkeringsplats, numrerade 1, 2, 3, 4, 5 
och 6 i ärendet, bifalls. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i viss mån styra 
trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta områden med begränsade ytor är 
det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även 
användandet av alternativa färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda 
cykel framför användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt förekommande 
och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga parkeringsytor, vilket även är den 
trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar om.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2009-11-05, (dnr 1092/09-353) nivå för parkeringsavgifter och 
tidsvillkor för parkeringar i Båstads kommun. 2010-06-16 antog Kommunfullmäktige (dnr 
178/10-353) en mindre revidering, endast avseende maxtaxa för Malenbadets parkering som 
höjdes från 40 kr till 50 kr. Parkeringsavgifterna och tidsvillkoren från 2009-2010 är aktuella 
än idag. Gemensamt för alla avgiftsbelagda parkeringsytor i Båstads kommun är att de endast 
är belagda med avgift 1 juni till och med 31 augusti.  
Kommunfullmäktige antog 2018-02-28(dnr 001059/2017 -350) en revidering av avgifter och 
tidsangivelser för vissa parkeringsplatser. 
 
Förvaltningen har, dels genom upplysningar från allmänhet och några näringsidkare, samt 
genom egna iakttagelser identifierat vissa parkeringsytor som har hög beläggning och låg ro-
tation. Detta medför att tillgängligheteten till parkeringsytan är låg. För dessa identifierade 
ytor bedömer förvaltningen att en tydligare trafikreglering genom en höjning av befintliga par-
keringsavgifter kan få positiva effekter på trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. De iden-
tifierade parkeringsytorna är: Asfalterade parkeringen vid Badhusparken/hamnen (1), Båstad 
hamn (2), Centrum parkeringen (3) ,Torekovs hamn (4), Parkeringsplats Malenbadet (5) och 
Parkeringsplats Prästliden (6). 
 

Aktuellt 
1. Parkeringsytan vid Badhusparken är i dag reglerad 1 juni till den 31 aug med max 4 

timmars parkering á 20 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00. En del av parkeringen 
(öster om bommen) är upplåten genom avtal till Hotell skansens verksamhet. Denna 
del är inte reglerad med tid eller avgifter. Eftersom det pågår ett arbete att ta fram en 
ny detaljplan för hamnområdet, parkeringsytan inkluderad, samt att arrendeavtalet 
med ”hamnen” löper ut april 2019 föreslås den östra delen om bommen lämnas utanför 
detta ärende för att hanteras i samband med ovanstående. Stora delar av året har as-
faltparkeringen hög beläggning med låg tillgänglighet. Ett rimligt antagande är att par-
keringsytan till stora delar försörjer hotellets verksamhet som konferensparkering och 
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personalparkering tiden utanför 1 juni till 31 aug. Önskemål om bättre tillgänglighet 
har framförts till förvaltningen från andra aktörer i området.  Förslagsvis höjs dagens 
timtaxa från 20 kr till 35 kr med avgift 10.00-06.00. 
 

2. Parkeringsytan vid Båstad hamn är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 4 
timmars parkering á 15 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00. Under högsäsong har 
parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Önskemål om bättre tillgänglig-
het har framförts till förvaltningen från bland annat allmänheten.  Förslagsvis höjs da-
gens timtaxa från 15 kr till 20 kr med avgift 10.00-06.00 mellan datum  1 juni till den 
31 augusti. 

 
3. Centrumparkeringen vid biblioteket/Agardh är idag uppdelad i två parkeringar. Den 

norra delen är reglerad året runt med 2 timmars avgiftsfri parkering med p-skiva mel-
lan 08.00-20.00. Den södra delen (vid återvinningsstationen) är oreglerad, vilket inne-
bär 24 timmars avgiftsfri parkering, året runt. Det finns ett KF beslut som antogs 2018-
02-28(dnr 001059/2017 -350) att även den södra delen ska ha 2 timmars avgiftsfri 
parkering med p-skiva mellan 08.00 – 20.00. På grund av problem för personal vid Bå-
stad biliotek samt Akademi Båstad  med brist på parkeringsplatser togs skyltarna ned 
då beslutet inte kunde utföras.  En justering av södra parkeringen avseende tid bör 
kunna möjligöra parkeringsreglering. Förslaget är att södra parkering reglering med  
parkering med p-skiva mellan 08.00 -20.00 endast ska gälla tiden 1 juni till 31 augusti. 
Denna åtgärd kommer att bidra till ökad tillgänglighet samt rotation på parkeringsplat-
ser även på den södra parkeringen. 
 
 

4. Den stora parkeringsytan vid hamnen i Torekov är i dag reglerad med 24 timmar och 
avgift 10.00-06.00, 1 juni – 31 aug á 20 kr per timme. Vid fint väder på sommaren som 
genererar många besökare till Hallands Väderö räcker inte parkeringsytan till. Det 
finns parkeringsytor som är avgiftsfria i relativ närhet, exempelvis vid busstorget, och 
genom en tydligare reglering är avsikten att få personer att avstå från att köra ner till 
hamnen. Förslagsvis lämnas tidsregleringen för parkeringsytan oförändrad medan av-
giften höjs från 20kr till 35 kr per timme på parkeringsytan Torekov hamnplan(inre 
hamnparkeringen). För att styra trafiken till den stora parkeringsytan Torekov nya 
hamnområdet(även kallad små båtshamnen) föreslås den får en lägre avgift, 30 
kr/timme dvs. en höjning från tidigare 20 kr/timme. Höjning av dygnkostnaden från 
100 kr till 120 kr per dygn gäller för båda parkeringsplatserna.  
 

5. Parkeringsytan vid Malenbadet är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 24 
timmars parkering á 10 kr per timme under tiden 10.00 – 06.00 med max 50kr/dygn. 
Under högsäsong har parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Förslagsvis 
höjs dagens timtaxa från 10 kr till 15 kr med avgift 10.00-06.00 med max 55 kr/dygn 
mellan datum  1 juni till den 31 augusti. 
 

6. Parkeringsytan vid Prästliden är i dag reglerad 1 juni till den 31 augusti med max 24 
timmars parkering á 10 kr per timme under tiden 08.00 – 22.00 med max 50kr/dygn. 
Under högsäsong har parkeringsytan hög beläggning med låg tillgänglighet. Förslagsvis 
höjs dagens timtaxa från 10 kr till 15 kr med avgift 08.00-22.00 med max 60 kr/dygn 
mellan datum  1 juni till den 31 augusti. 
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Konsekvenser av beslut 
 
 
Samhälle 
Ett rimligt antagande är att dessa trafikregleringsåtgärder kommer att bidra till att det sker ett 
ökat använde av alternativa färdmedel (kollektivtrafik, cykel).  En ökad tillgänglighet till parke-
ringsplatser förväntas också uppnås och därmed tillgänglighet till handel och andra verksam-
heter i närheten av parkeringsytorna. Ett annat rimligt antagande är att, det under ”icke högsä-
song”, i högre utsträckning kommer att parkeras bilar på avgiftsfria parkeringsplatser och 
längs med gator som ger sådan möjlighet. Detta i sig är ingen ny företeelse då det normalt sker 
under högsäsong. Parkeringsytan vid idrottsplatsen (Örebäcksvallen) kan komma nyttjas i 
större utsträckning vilket kan påverka föreningens verksamhet. Dock äger föreningen genom 
avtal med kommunen rätt att reglera parkeringsytan om det skulle behövas. 
 
Verksamhet 
I det fall beslut fattas om förändring av avgifter behövs uppdatering göras av lokala trafikföre-
skrifter samt uppdatering av digitala och analoga(biljettautomat) biljettlösningar.   
Arbetsgivare och verksamheter (däribland Båstads kommun) som nyttjar aktuella parkerings-
ytor som personalparkering kommer sannolikt uppleva tillkommande regleringar som negativt 
för deras personal.   
 

Ekonomi 
Det uppstår en marginell investeringskostnad på ca 20 tkr för uppdatering av mjukvara i bil-
jettautomater. Driftkostnaderna bör inte påverkas nämnvärt. 
 
Förvaltningens förslag om trafikreglering för vissa parkeringsytor året runt medför att förvalt-
ningens inköp av bevakningstimmar för parkeringsövervakning är oförändrad.  ”Idag” köper 
Båstads kommun ca 1200 bevakningstimmar (för 400 tkr) från Securitas varav ca 1000 tim-
mar fördelas på sommarperioden juni till och med augusti. Summerat medför förvaltningens 
förslag om trafikregleringsåtgärder en investeringskostnad om ca 20 tkr och den årliga drifts-
kostnaden om 500 tkr är densamma. 
 
Hur trafikregleringsåtgärderna påverkar intäkterna är underordnat syftet med regleringarna 
och det verkliga resultatet kommer främst att bero på beläggningsgraden på parkeringarna 
som i sin tur kommer beror på antal besökare och personbilar som kommer till platserna.  
 
 
Teknik och service 
Alexander E. Johanzon, Trafik- och Gatuingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1: Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar 
 
 
 



Bilaga 1: Sammanställning nuvarande och föreslagna trafikregleringar
Kommunstyrelsen  2019-05-16

Rev. 2/2019-05-15 Dnr: KS 000391/2019-350 

Parkeringsplats P-tid Avgift Avgiftstid Maxbelopp Säsong P-tid Avgift Avgiftstid Maxbelopp Säsong

Prästliden 24 h 10 kr/h 08.00-22.00 50 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 15 kr/h 08.00-22.00 60 kr/dygn 1/6-31/8

24 h 20 kr/h 10.00-06.00 100 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 30 kr/h 10.00-06.00 120 kr/dygn 1/6-31/8

Torekov hamnplanen 24 h 20 kr/h 10.00-06.00 100 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 35 kr/h 10.00-06.00 120 kr/dygn 1/6-31/8
Malenbadet 24 h 10 kr/h 10.00-06.00 50 kr/dygn 1/6-31/8 24 h 15 kr/h 10.00-06.00 55 kr/dygn 1/6-31/8

Båstad hamn 4 h 15 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 4 h 20 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8
Badhusparken 4 h 20 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8 4 h 35 kr/h 10.00-06.00 1/6-31/8

Båstad Torg Turistbyrå 2 h p-skiva 08.00-18.00 1/1-31/12 Oförändrad

Båstad Torg Torgkiosk 2 h p-skiva 08.00-18.00 1/1-31/12 Oförändrad

Centrumparkering norr 2 h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 Oförändrad

Centrumparkering söder 2 h p-skiva 08.00-20.00 1/1-31/12 2 h p-skiva 08.00-20.00 1/6-31/8 **

Båstad järnvägsstation 24 h Oförändrad

* även kallad småbåtshamen

** I brist på alternativa p-platser till personal för Bibliotek samt Akademi Båstad togs skyltar ned i avvaktan på annan lösning

v= vardagar

Fet, kursiv text innebär nya eller förändrade villkor

Utanför avgiftstid är det fri parkering

Nuvarande trafikreglering Föreslagen ny trafikreglering

Torekov nya 

hamnområdet*



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2019-05-24 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Marie Eriksson  

Dnr: KS 000619/2017-350 

 
Svar på återremiss gällande motion om ställplatser för husbilar och hus-
vagnar. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark till en 
privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Prästliden enl. 
bifogad kartbilaga. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Centerpartiet har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet till ställplatser 
för husbilar och husvagnar.  
Motionären vill att kommunen undersöker och kostnadsberäknar ett eventuellt införande av 
ett antal ställplatser i t ex. Båstad och Torekov. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade aktuellt ärende, med uppdrag att komplettera ärendet 
med bättre underlag kring trafiksituation, kostnader, uppställningsreglering samt se över 
eventuellt behov av upphandling. 
 

Bakgrund 
 
I Båstad är Prästliden den än så länge bäst lämpade ytan för en ställplats. Eftersom kommunen 
inte ska konkurrera med det privata näringslivet, har Teknik & Service inlett samtal med en 
privat aktör om att upplåta en försöksyta för ställplatser för husbilar på Prästliden under 2019. 
Om 2019 faller väl ut kommer möjligheten om ett längre markavtal att ses över. 
 
Målsättningen är att skapa förutsättning för övernattning korta perioder för husbilar på en 
centralt belägen placering. Husvagnar och tält kommer även fortsättningsvis vara förbjudna på 
den föreslagna ytan och hänvisas till de två campingar som finns i närområdet.  

 
Aktuellt 
 
Den tänkta ytan för ställplatser fungerar idag som en reservyta för parkering vid stora for-
donsmängder, den nyttjas enbart som bilparkering i samband med större evenemang. Under 
2018 krävdes det inte att ytan togs i anspråk för att täcka behovet av parkeringsplatser. 
 
Förvaltningen ser inga hinder ur trafiksynpunkt gällande kapacitet, säkerhet och framkomlig-
het på vägavsnittet utmed Prästliden. Det finns inget som tyder på att en ställplats innebär en 
märkbart ökad belastning på Köpmansgatan som helhet. 2019 ska ses som en prövoperiod 
med efterföljande utvärdering av hur väl ytan lämpar sig för att bedriva ställplatsverksamhet. 
Den föreslagna markupplåtelsen upphör automatiskt senast 191231 .   
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De kostnader av återkommande karaktär som belastar ytan i dagsläget, är en renhållnings-
kostnad främst förknippad med den olovliga camping som sker på ytan under sommarsä-
songen. Vidare tillkommer kostnad för slaghackning av ytan fyra gånger/år. 
 
Upplåts ytan för ställplatser till en privat aktör, innebär det att kommunen inte kommer bära 
kostnad för renhållning och skötsel av ytan under resterande del av 2019. Genom att upplåta 
ytan för ställplatsverksamhet kommer ytan att generera en intäkt till kommunen i form av en 
procentsats på parkeringsavgiften för varje parkerad husbil. 
 
Gällande reglering av uppställning kommer MSBs rekommendationer om minst 4 meter mellan 
mobila boendeenheter att uppfyllas. 
Reglering av tidsperioden som varje ekipage får stanna på ställplatsen bör ske i samråd med 
den privata aktören. Förvaltningens utgångspunkt kommer vara att uppställning/övernattning 
endast får ske under kortare tid.  
 
Lagen om offentlig upphandling reglerar inköp av en vara eller tjänst och reglerar således inte 
kortare eller längre upplåtelser av mark. Vid markupplåtelser står det markägaren fritt att 
upplåta mark till den man finner lämplig. Därför finns det inget som hindrar att marken upp-
låts till en aktör som förvaltningen bedömer vara en lämplig motpart.  
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna ställplatser för framför allt husbilar, är positivt för Båstads 
kommun som turistmål och som varumärke. En grundförutsättning är att ställplatsen upprätt-
hålls som just en ställplats och inte utvecklas till ett centrumnära billigt campingalternativ. 
 
 

Ekonomi 
 
I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk-
samheten för att upprätthålla en acceptabel standard gällande renhållning och service på en 
ställplats. Genom att upplåta ytan till en privat aktör, sker ingen konkurrens med privata nä-
ringsidkare. Kommunen tar ut avgifter för marken enligt gällande taxa och uppnår målet för en 
budget i balans.  

 
 
Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
/ 
 
Samråd har skett med: 
Susanna Almqvist, Expolateringsingenjör 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-04-09 

Handläggare: Marie Eriksson 

Dnr: KS 000619/2017-350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunstyrelsen 

Svar på motion om ställ platser för husbilar och husvagnar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1 (2) 

1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med ärendet i syfte att upplåta mark till en 
privat aktör för att tillhandahålla ställplatser för husbilar under 2019 på Prästliden enl. 
bifogad kartbilaga. 

2. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartier har inkommit med en motion om att man bör se över möjlighet till ställplatser 
för husbilar och husvagnar. 
Motionären vill att kommunen undersöker och kostnads beräknar ett eventuellt införande av 
ett antal ställplatser it ex. Båstad och Torekov. 

Bakgrund 

2011 fanns det 1,5 miljoner husbilar i Europa, varav 60 000 dessa var registrerade i Sverige. 
2019 finns det 1,7 miljoner husbilar i Europa varav 92 500 av dem är svenskregistrerade. Un
der senare år ha husbilsturismen i Sverige ökat, vilket även medfört ett ökat behov av lämpliga 
ställplatser för denna växande målgrupp. 

Begreppet ställ plats är relativt nytt och det råder en viss förvirring vad begreppet faktiskt in
nefattar. Husbilsdestination Sverige definierar begreppet: "Ett för ändamålet lättillgängligt 
avsatt markområde för uppställning/övernattning under kortare tid" 

Definitionen för Personbil klass Il enligt transportstyrelsen: 
Personbil klass Il är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsut
rymme och utrustat med åtminstone: 

Fast monterade sittplatser 
Fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sov
platser 
Fast monterad utrustning för matlagning och lagring och bord 

I Båstad finns ingen centralt placerad ställplats för husbilar. På Prästliden finns en parkerings
yta för fordon klass Il. Gällande regelverk medger parkering av husbilar, men inte någon form 
av camping, vilket det automatisk övergår till när övernattning sker på platsen. Camping tillåts 
inte i någon form på kommunala parkeringsytor. Dock används ytan flitigt sommartid av husbi
lar och till viss del husvagnar och tält 
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Sättet att bruka en husbil skiljer sig från hur man brukar en husvagn. Husbilar är mer rörliga 
och stannar sällan mer än en natt på varje ställe. Husvagnar stannar normal längre på samma 
placering än husbilar. 

I Båstad finns tre campingar i privat regi, varav två stycken i anslutning till Båstads tätort. Att 
som kommun erbjuda centralt belägna ställplatser för husbilar vore ett olämpligt sätt att kon
kurrera med det privata näringslivet. Att erbjuda ställplatser kan inte anses falla inom ramen 
för kommunens kärnverksamhet. 

Aktuellt 

I Båstad är Prästliden den än så länge bäst lämpade ytan för en ställplats. Eftersom kommunen 
inte ska konkurrera med det privata näringslivet, har Teknik & Service inlett samtal med en 
privat aktör om att upplåta en försöksyta för ställplatser för husbilar på Prästliden under 2019. 
Om 2019 faller väl ut kommer möjligheten om ett längre markavtal att ses över. 

I Torekov har i dagsläget inga väl lämpade ytor identifierats, därför kommer det eventuella 
markupplåtelsen i Båstad på Prästliden prioriteras under 2019. 

Målsättningen är att skapa förutsättning för övernattning korta perioder för husbilar på en 
centralt belägen placering. Husvagnar och tält kommer även fortsättningsvis vara förbjudna på 
den föreslagna ytan och hänvisas till de två campingar som finns i närområdet. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Att kunna erbjuda centralt belägna sfällplatser för framför allt husbilar, är positivt för Båstads 
kommun som turistmål och som varumärke. En grundförutsättning är att ställplatsen upprätt
hålls som just en ställplats och inte utvecklas till ett centrumnära billigt campingalternativ. 

Ekonomi 

I dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningar eller resurser inom den kommunala verk
samheten för att upprätthålla en acceptabel standard gällande renhållning och service på en 
ställplats. Genom att upplåta ytan till en privat aktör, sker ingen konkurrens med privata nä
ringsidkare. Kommunen tar ut avgifter för marken enligt gällande taxa och uppnår målet för en 
budget i balans. 

Marie Eriksson, Park och gatuchef 
Teknik & Service 

Beslutet ska expedieras till: 
Motionärerna 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion 
Kartbilaga 
Samråd har skett med: 
Alexander Ejwertz Johanzon, Trafik- och gatuingenjör 
Andreas Jansson, Projektingenjör 
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När man åker genom tätorter i södra Sverige ser man allt fler skyltar Ställplats, 
åtföljd av en symbol för husvagn eller husbil. 

Ställplats är en korttidsuppställning av husvagnar och husbilar när man besöker 
en tätort t ex för sevärdheter eller en bit mat. 

Båstad har vad vi vet inga uppskyltade ställplatser och vi tror att det vore en god 
och vänligt inbjudande syn om våra l:>esökare får se väluppskyltade och 
arrangerade ställplatser. 

Centerpartiet föreslår därför att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 
undersöka och ekonomiskt berälma införande av ett antal ställplatser i t ex Båstad 
och Torekov. 

20170530 

Gösta Gebauer 

Ordf C, ledamot av ks och ksau 
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Bilaga Möjlig yta för ställplatser 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-04-10 1 av 1 

 

 

KS § 65  Dnr KS 001135/2016 - 900 

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter  
för Båstads kommun 

 
Beskrivning av ärendet 2013-03-27 och den 2016-11-23 beslutade kommunfullmäktige att anta en 

revidering av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen. 
Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen, som 2017-01-10 upphävde åtta av 
paragraferna i kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 
De paragrafer som helt eller delvis upphävdes av Länsstyrelsen är: 
• 2 § Föreskrifternas innehåll och tillämpning. 
• 12 § Högtalarutsändning 
• 16a § Ridning, cykling motorfordonstrafik mm 
• 20 § Hundar 
• 21 § Adressnummerskylt 
• 22 § Eldning 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från park- och gatuchef Marie Eriksson, daterad 2019-03-11, 

med tillhörande bilaga. 
 
Förvaltningens och  
arbetsutskottets förslag Förslag till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads 

kommun godkänns i enlighet med bilaga 1. 
 
Ajournering  Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 
 
Föredragande  Park- och gatuchef Marie Eriksson föredrar ärendet. 
 
Yrkande  Johan Olsson Swanstein (M) och Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras för 

förtydligande kring punkterna 12 (insamling av pengar), 15 (ridning) och  
20 (hundar).  

 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar:  
 
 Ärendet återremitteras för förtydligande kring punkterna 12 (insamling  

av pengar), 15 (ridning) och 20 (hundar).  
 
        

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
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KS au § 112  Dnr KS 001060/2018 - 901 

Demokratiutveckling i Båstads kommun  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att bevaka 

utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt för 
åtgärder inom områdena. Presidiet har utarbetat ett första program med 
aktiviteter som kan stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads 
kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna 
nyinflyttande och öka samverkan med den idéburna sektorn. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson, 2019-05-08  
 Demokratiutveckling i Båstads kommun – kommunfullmäktiges presidium 
 
Förvaltningens förslag  1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under 

kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till 
reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

 
 2. Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig 
beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen 
tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.  

 
 3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande 
styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas 
med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.  

 
 4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan 
digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja 
åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige 
senast den 18 december 2019. 

 
 5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av 
dialogmöten. 

 
 6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. 
Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemanget. 

 
 7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. 
Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för 
oförutsedda behov.  
För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges 
budgetram med 10 000 kronor för att genomföra evenemangen. 

 
Notering  Bo Wendt (BP) avstår från att delta i beslutet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  
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1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under 
kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i 
kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till 
reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

 

2. Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig 
beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen 
tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.  

 

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande 
styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas 
med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och 
verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut 
i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.  

 

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan 
digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja 
åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige 
senast den 18 december 2019. 

 

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av 
dialogmöten. 

 

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. 
Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemanget. 

 

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. 
Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för 
oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas 
kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra 
evenemangen.       
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Datum: 2019-05-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001060/2018 – 901 
 
 

Demokratiutveckling i Båstads kommun – förslag från kommunfullmäktiges 
presidium 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrel-

sen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 
2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska 
och verksamhetsrelaterade konsekvenser. 

2. Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott 
och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrät-
tas ett fritids- och idrottsråd.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument 
för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och inne-
hålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen 
ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.  

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras 
och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen 
ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019. 

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten. 

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges 
budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget. 

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 
2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram 
till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för 
att genomföra evenemangen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 ett uppdrag att bevaka utvecklingen av 
demokratin och medborgarinflytande och arbetar aktivt för åtgärder inom områdena. Presidiet 
har utarbetat ett första program med aktiviteter som kan stärka den lokala demokratins ut-
veckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna 
nyinflyttande och öka samverkan med den idéburna sektorn. 
 
Aktuellt 
Inom ramen för sitt demokratiuppdrag har kommunfullmäktiges presidium presenterat ett 
program för demokratiutveckling i kommunen. Övergripande handlar det om att bygga förtro-
ende genom att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna, politiken och den 
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kommunala förvaltningen.  Utvecklingen ska vara ekonomiskt och administrativt hållbar. Ne-
dan presenteras en genomgång om hur presidiets förslag kan omsättas i praktiken, men det är 
av vikt att ta del av presidiets program för att förstå förslagens syfte.  
 

1.  Inrättande av nya medborgarråd 
Kommunala råd, även kallat medborgarråd, inrättas vanligtvis för att skapa en dialog mellan 
kommunens förtroendevalda och föreningar inom olika områden.  I demokratiutredningen Låt 
fler forma framtiden! (SOU 2016:5) framhålls bland annat att råden kan tillföra viktiga perspek-
tiv i kommunens beslutsprocesser. 
 
I Båstads kommun har råd varit en del av organisationen sedan 1970-talet och består idag av 
tre stycken: Tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet. Råden möjliggör för att 
dela information och föra överläggningar, men även för att samråda i viktiga ärenden inför 
beslut. 
 
Det ansvarsområde och det arbete som ska utföras av råden regleras i deras respektive regle-
mente, vilka ska fastställas i kommunfullmäktige. Det är av vikt att reglementets syfte och am-
bitionsnivå ställs i relation till de ekonomiska och verksamhetsrelaterade resurser som avsätts 
till rådet. Om det saknas resurser kommer råden ej att kunna genomföras enligt syftet.  
 

1.1 Kulturråd 
Frågan om det politiska ansvaret för kulturfrågor har varit föremål för överläggning i kom-
munfullmäktige under en längre period – främst genom demokratiberedningens initiativ inom 
området.  
 

Förslag Det är av vikt att ärendet kan slutbehandlas, och mot bakgrund av det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning med tillhö-
rande reglemente för kulturrådet och konsekvensbeskrivningar för ekonomi och verksamhet-
en. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige i september 2019. 
 

1.2  Fritids- och idrottsråd 
Kommunfullmäktige har sedan 2015 i uppdrag att ta fram ett program för idrott och det rörliga 
friluftslivet. Det ska göras genom en tillfällig beredning som beräknas påbörja, och slutföra, sitt 
uppdrag hösten 2019. 
 

Förslag Kommunfullmäktige bör ej föregå den tillfälliga beredningens arbete med programmet, utan 
föreslås istället att besluta att inkludera frågeställningen om råd som en del av den uppdrags-
beskrivning som ska lämnas. Beredningen får därmed möjlighet att föreslå för kommunfull-
mäktige om det bör inrättas ett råd. 
 

1.3  Byarådslag 
 Att inrätta ett medborgarråd under kommunfullmäktige är ej vanligt förekommande i Sveriges 

kommuner, men det finns inget formellt hinder för att inrätta det. I likhet med övriga råd är det 
av vikt att frågan får utredas. 

 
Förslag  Mot bakgrund av det föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en utredning med 

tillhörande styrdokument för hur byarådslaget kan genomföras, samt dess eventuella konse-
kvenser för ekonomin och verksamheten. Utredningen ska samrådas med byaråden innan be-
slut i kommunfullmäktige i oktober 2019. 

 
2 Dialogplattform 

  Presidiets förslag att arbeta med E-demokrati, genom exempelvis en digital dialogplattform, är 
en komplicerad fråga som kräver utredningsarbete för att ta fram rätt metod för att uppnå 
syftet att stärka dialogen. I demokratiutredningen Låt fler forma framtiden framkommer att 
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medborgarförslag har haft en begränsad effekt på det demokratiska samtalet och åsiktsbild-
ningen, så presidiets intention ligger i linje med demokratiutredningen. 

 
Förslag Det är av vikt att avgränsa uppdraget och därav föreslås att förvaltningen i nuläget får i 

uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan förändras för att skapa en större del-
aktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska primärt fokusera på hur digital teknik 
kan användas men även beakta så att det inte understödjer utökat digitalt utanförskap. Utred-
ningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast december 2019. 

 
3 Dialogmöten 

 Presidiet vill enligt programmet skapa möten för att minska avståndet mellan politiken, 
förvaltningen och medborgarna. En metod som framhålls i det är att skapa dialogmöten där 
den politiska ledningen och förvaltningen träffar medborgarna.  

 
Förslag Att anordna dialogmöten ligger inom ramen för det uppdrag som nämnder och kommunsty-

relse kan arbeta med idag, och därför föreslås inga aktiva åtgärder just nu. Kommunstyrelsens 
presidium får ta del av programmets idéer och sedan besluta om det är något man vill formali-
sera till ett ärende och sedan bereda. 

 
3 Fullmäktigesammanträden 

 Det ligger inom ramen för presidiets uppgift att skapa goda mötesformer. En plan finns 
utarbetad inom ramen för det ansvaret och kommer successivt att verkställas, varvid inga be-
slut behöver fattas i frågan.  

 
4 Busstur för invånare ”Se din kommun genom ett bussfönster” 

 Båstads kommun har tidigare erbjudit uppskattade bussturer för intresserade invånare. Fokus 
för bussturerna har då varit kommunens utvecklingsområden, men även historia och kuriosa 
från bygden. 

 
Bedömningen är att en årlig busstur kan organiseras utan att det påverkar verksamheten nega-
tivt. Baserat på tidigare bussturer bedöms kostnaden uppgå till 10 000 kronor. 

 
Förslag Busstur nyinflyttade anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäk-

tiges ram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.  
 

5 ”Borgmästarkaffe” 
 Kommunfullmäktiges presidium vill välkomna nya kommuninvånare två gånger om året 

genom att informera om kommunen och samtidigt bjuda på fika. Kommunen är van vid att ta 
emot besökare och informera om verksamheten, vilket gör att det kan utföras inom ramen för 
det ordinarie arbetet. Kostnaden bedöms till 10 000 kronor (5000 kronor per tillfälle). 

 
Förslag Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 

sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till man-
datperiodens slut utökas kommunfullmäktiges ram med 10 000 kronor för att genomföra eve-
nemangen. 

 

6 Biblioteken och demokratin 
 Kommunens, och Sveriges, bibliotek är viktiga mötesplatser för invånare och har en väsentlig 

roll i den svenska demokratin. I bibliotekslagens andra paragraf framgår det att biblioteken 
syftar till att utveckla det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. 

 
 Kommunfullmäktiges presidium vill att biblioteken är en aktiv aktörer när det gäller utveckling 

av den lokala demokratin. Projekten En bok, en kopp kaffe och en kanelbulle för 30 kr och inspi-
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rationsbokhyllor ska verka som inspiration till biblioteken men föreslås att ej vara föremål för 
beslut i kommunfullmäktige.  

 
Presidiet bör fortsättningsvis verka för att involvera biblioteken som en viktig aktör inom de-
mokratiområdet. 
 
 
 
Kommunkansliet 
Olof Nilsson, Kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet för vidarebefordran till berörda parter inom förvaltningen, kommunfullmäk-
tiges och kommunstyrelsens presidium. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Demokratiutveckling i Båstads kommun – kommunfullmäktiges presidium 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 



DEMOKRATIUTVECKLING I BÅSTADS KOMMUN  

Vid fullmäktiges aprilsammanträde 2109 reviderades KFs arbetsordning med bland annat 

tillägget att ”Presidiet ska bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytande och 

arbeta aktivt för nödvändiga åtgärder inom områdena”. 

Detta är ett stort ämne som spänner över ett mycket brett fält. Vi i presidiet tar oss an 

uppgiften med ödmjukhet och insikt att vi inte kan lägga fram ett fullödigt program. 

Däremot kan vi inleda en process att vidareutveckla vår demokrati i Båstads kommun.  

Bakgrund 

I Sverige har vi indirekt demokrati, som även kallas representativ demokrati. Där utser man 

representanter som fattar beslut i folkets namn. Dessa representerar medborgarna. Ett av 

demokratins nutida problem är att avståndet mellan representanterna (förtroendevalda) 

och de representerade (medborgarna) är stort och det är viktigt att det i en demokrati finns 

kommunikation mellan politiker och medborgarna. 

Båstads kommun behöver sina medborgare för att utveckla det lokala samhället och 

medborgarna behöver sina förtroendevalda och tjänstepersoner för att utveckla en service 

som skapar värde och dessutom värnar den lokala demokratin. Det samhälle vi ser idag på 

Bjäre är mycket skapat av enskilda personer och/eller grupper av medborgare, så det finns 

en lång tradition hos våra medborgare att aktivt medverka till att skapa ett innehållsrikt och 

attraktivt samhälle.  

Så medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för 

oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett 

hållbart samhälle. 

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma 

resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Vi politiker ska ta ansvar för 

de tjänster som kommunen har i uppdrag att se till att våra medborgare har tillgång till 

utförs. Men också skapa förståelse för kommunens uppdrag. Att ta ansvar för helheten och 

för att prioritera de gemensamma resurserna. Det innebär också ett synligt politiskt 

ledarskap och en förvaltning som främjar utveckling av en kultur där medborgare och 

civilsamhällets röst ses som en resurs för samhällets utveckling.  

Mål och syfte 

Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare 

har möjlighet att delta i det politiska arbetet och påverka den kommunala verksamheten. 

Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati. Båstads kommun 

ska skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Båstads kommun genom samverkan både 

internt och externt mellan kommun, myndigheter, näringsliv och ideella sektorn. 

För att stärka kommunens roll i demokratiarbetet behöver samspelet med medborgarna 

utvecklas. Dessutom att se medborgarna som medspelare i demokratiutvecklingsarbetet. 



Det övergripande målet är – att bygga förtroende genom att öka tilliten och delaktigheten 

med och mellan medborgarna, politiken och den kommunala förvaltningen. 

 En viktig del i ett demokratiarbete är att finna former där medborgarna kan möta politik och 

kommunförvaltning, men också att medborgarna känner sig välkomna till dialog och samtal. 

Vi har i vårt arbete delat upp vårt övergripande mål i två delmål, nämligen: 

A. Att skapa fler möten. Detta är ett bra sätt att minska avståndet mellan politiken, 

förvaltningen och medborgarna. 

B. Att medborgarna känner sig genuint välkomna. Ett uppdrag för politiken och 

förvaltningen att utveckla sitt värdskap så att medborgarna känner sig välkomna. 

Våra utgångspunkter för denna plan som presenteras nedan är: 

- En hållbar tillits- och delaktighetsskapande process 

- Stödja det politiska arbetet och/eller förvaltningens arbete 

- Hållbart administrativt system 

- Hållbart ekonomiskt åtagande 

FÖRSLAG – att utveckla demokratin i Båstads kommun 

A. MÖTEN 

 

UNGDOMSRÅD 

Fullmäktige beslöt 2016 att inrätta ett Ungdomsråd. Dagens ledning för politiken och 

förvaltningen arbetar nu fram en handlingsplan för detta arbete, vilket vi med 

intresse ser fram emot. 

 

KULTURRÅD (rekommendation till kommunstyrelsen) 

Demokratiberedningen föreslog fullmäktige, hösten 2018, att inrätta en 

kulturnämnd. Fullmäktige begärde en konsekvensanalys. Vi ser nu att kostnaderna 

för politiken ökar med detta förslag och eftersom dessa kostnader inte är 

budgeterade kommer det att tära på kulturens begränsade tilldelade resurser. Ett 

sätt att tillvarata förslagets intentioner utan att nämnvärt tära på resurserna är att 

inrätta ett Kulturråd där kommunens kulturföreningar och privata kulturbärare ges 

plats tillsammans med kommunens kulturinstitutioner. Då skapar vi en mötes- och 

samtalsplats för kulturfrågorna. Våra kulturföreningar men även privata kulturbärare 

som bär upp mycket av våra kulturaktiviteter kommer här till tals. 

 

FRITIDS- OCH IDROTTSRÅD (rekommendation till kommunstyrelsen) 

Precis som kulturen behöver en plattform behöver fritidslivs- och 

idrottsföreningslivet en plattform och mötesplats. Detta kan ske i ett Fritids- och 

Idrottsråd där föreningar ges möjlighet att möta politiken och förvaltningen och föra 

en aktiv dialog och samtal i ärenden som just rör vårt fritids och idrottsliv. Dock bör vi 

avvakta den tillfälliga beredningen som ska ta fram ett program för Idrott och det 

rörliga friluftslivet. 



 

BYA-RÅDSLAGET (genomförs av KFs presidium) 

Under de senaste åren har det växt fram byaråd i många av våra tätorter i vår 

kommun. Dessa byaråd är ett utmärkt exempel på hur medborgarna tar tag i frågor 

som ligger dem varmt om hjärtat och berör sin tätorts/bys utveckling. För att stärka 

detta arbete inrättas en funktion under KFs presidium vars uppgift är att stödja, 

samverka, samtala och skapa konstruktiv dialog med byaråden i syfte att föra fram 

frågor/ärenden som berör byarna till den kommunala förvaltningen. Men också att 

inspirera varandra och ta lärdom av varandra. Byarådslagets utformning och 

arbetsmetoder utformas i dialog med byaråden. Uppstart – hösten 2019. 

 

DIGITAL DIALOGPLATTFORM (rekommendation till kommunstyrelse och förvaltning) 

Internationella erfarenheter visar att Sverige är bland de allra bästa när det gäller 

medborgarnas tillgång till nätet. Men Sverige har halkat efter i IT-utvecklingen när 

det gäller att erbjuda medborgarna arenor för att delta. Utmaningen är hur vi i 

Båstads kommun kan möta samhällsengagemanget på de sociala medierna och vad 

den egna hemsidan ska ha för roll i framtiden. Idag är kommunens hemsida 

traditionellt uppbyggd och fungerar framförallt som en informationskanal från 

kommunen till brukarna och medborgarna. Kan vi öppna upp vår hemsida för dialog 

genom någon form av IT-verktyg för just dialog? Dialog om kommunen pågår också 

på andra platser på nätet än den egna hemsidan. Detta innebär en utmaning som 

kommunen måste förhålla sig till. Politiker och tjänstemän måste/kan då vara aktörer 

och delta på dessa arenor och för det krävs strategier. 

 

Vi i presidiet anser det angeläget att vi för en politisk diskussion hur vi hanterar 

sociala medier, såsom A. Vill vi öppna för dialog på vår hemsida? B. Ska vår hemsida 

kompletteras med deltagande i sociala medier? C. Ska möjligheter skapas för dialog 

mellan politiker och medborgare via sociala medier? D. Vill vi hålla oss ajour om vad 

som diskuteras om Båstads kommun i sociala medier? 

 

Våra medborgarförslag skulle mycket väl kunna hanteras på en ”digital plattform” 

som är tillgänglig för alla. Detta innebär att de som vill kan ställa sig bakom ett 

medborgarförslag, vilket är önskvärt eftersom tyngden då ökar i förslaget om flera 

står bakom och det blir också effektivitet i hanteringen av förslagen. 

Vi i presidiet anser det av intresse att utveckla det vi kallar för E-demokrati där vi 

skapar nya arenor där medborgarnas behov är i centrum och där den interna 

förvaltningsstrukturen har fått ge vika för medborgarnas sätt att söka information. 

Men först behövs ett ställningstagande till bland annat de frågeställningar som anges 

ovan. Dessutom en ekonomisk och social konsekvensanalys.  

 

Dialogmöten  (rekommendation till kommunstyrelsen) 

Som ett komplement till att sända in medborgarförslag så bjuder 

kommunledningen/byarådet in allmänheten till dialogmöten för att just lämna 

kommunal information och svara på frågor om den kommunala verksamheten och 



lyssna på kommuninvånarnas idéer och uppslag. Dessa dialogmöten kan 

företrädesvis förläggas uti i våra tätorter. Värdar för dessa dialogmöten kan vara 

ortens byaråd. 

 

Fullmäktigesammanträdena (ansvarig KFs presidium) 

Presidiet har lagt fram ett handlingsprogram för att förbättra och utveckla 

fullmäktige så att de blir mera tittar och lyssnarvänliga. Men också underlätta arbetet 

för fullmäktigeledamöterna. Dessa förändringar kommer succesivt att genomföras 

under 2019 och 2020. 

 

B. VÄLKOMNA 

Ska vi nå fler medborgare som känner sig delaktiga i att tillsammans med oss skapa 

morgondagens samhälle så måste våra medborgare känna sig välkomna. Ska vi nå fler 

människor som vill bryta sin isolering eller vill vidga sin bekantskapskrets så måste vi i 

kommunen utveckla vårt värdskap så att våra medborgare känner sig välkomna. Vi 

måste finna många vägar och tillfällen att bjuda in våra medborgare till möten, 

evenemang, kaffestund mm.  

 

Här nedan anges några välkomnande aktiviteter: 

 

Se din kommun genom ett bussfönster (ansvarig KFs presidium) 

En gång om året bjuder kommunen in till en bussrundtur i och kring vår kommun. På 

denna rundtur informerar kommunen om vad som är på gång och vad som händer i 

olika delar av vår kommun. Start 2020.   

 

En bok, en kopp kaffe och en kanelbulle för 30 kr (ansvarig KFs presidium) 

Ett samarrangemang mellan kommunens bibliotek, bygdegårdarna, 

hembygdsföreningarna och pensionärsföreningarna. Alla hälsas välkomna till en 

kaffestund där boken står i centrum. Alla dessa kaffe- och bok-träffar sker i alla våra 

tätorter. Projektstart – våren 2020. 

 

”Borgmästarkaffe” (ansvarig KFs presidium) 

En gång i halvåret/året dukar vi upp vårt kaffebord för de som har flyttat in i vår 

kommun. De hälsas hjärtligt välkomna och där presenterar vi vår kommun, vårt rika 

fritidsliv och vår aktiva livsstil. Projektstart – hösten 2019. 

 

Inspirationsbokhyllor (ansvarig kommunens bibliotek) 

Trots att Båstads kommuns bibliotek har de största besöks/utlånings-siffrorna i vår 

region så är det alltför få som hittar till våra bibliotek, vilket är både en demokratisk 

brist och att många går miste om något som kommunen erbjuder alla. En 

försöksverksamhet inleds med inbjudande ”inspirationsbokhyllor” på platser som 

besöks av många medborgare i andra sammanhang. Dessa bokhyllor innehåller 

”lättillgänglig” litteratur och tidskrifter som skapar nyfikenhet hos besökarna och 



förhoppningsvis leder till att våra medborgare känner sig välkomna att ta steget till 

våra ordinarie folkbibliotek. Försöksplatserna kan vara en i Förslöv och en i Östra 

Karup. Ett levande bevis på att medborgarna har lust till läsupplevelser är Grevie 

Bibliotek. När biblioteket flyttades till ICA Nära steg utlåningsverksamheten med 300 

%. 

 

Avslutningsvis vill vi säga att tillit är ingen naturresurs, utan något som tar lång tid att bygga 

upp och måste underhållas för att inte försvinna. Vi i Båstads kommun har i grunden nära till 

varandra men tilliten mellan våra medborgare och oss politiker är inte självklart 

grundmurad. Vi måste anstränga oss för att öka tilliten. För om tilliten inte värnas slutar 

medborgarna känna ansvar för samhället och försöker åka snålskjuts på andra. 

Hur tillit skapas är komplext, men det handlar om att skapa ett samhälle där människan 

känner sig delaktig och rättvist behandlad, där hen har förtroende för maktutövningen i 

samhället och själv är beredd att ta ansvar. 

Detta förslag är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vårt samhälle – Båstads 

kommun ett bättre sätt att leva. 

 

 

Båstad maj 2019 

Fullmäktiges presidium  

 

Thomas Andersson                            Jessica Andersson                      Helena Stridh 

Ordförande                                        1:e vice ordförande                    2:e vice ordförande 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

190528\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-05-28 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000299/2018 – 600 
 
 

Angående svar på motion - Ny förskola i Grevie 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Motionen avslås. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inkommet ärende med underlag från utbildningsnämnden angående svar på motion  
- Ny förskola i Grevie. 
 
 
 
Kommunkontor 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
 



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-14 1 av 1 

 

 

UN § 83  Dnr UN 000168/2019 - 600 

Motion - Ny förskola i Grevie 

 
Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige den 28 februari 

2018 om att planera för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. 
 
 I motionen hänvisar Centerpartiet till att det på kort sikt saknades 

förskoleplatser i Grevie/Västra Karup. På lång sikt kommer det att behövas fler 
platser för tillkommande barn. Centerpartiet ger också förslag på platser där nya 
förskola kan byggas.  

 
 2018-12-19 togs beslut i Kommunfullmäktige om en Likvärdig förskole- och 

grundskolestruktur i Båstads kommun. I beslutet står följande vad gäller 
Backabyns förskola i Grevie: ”Backabyns förskola har under hösten 2017 fått en 
uppfräschning av lokalerna och ventilationen har blivit åtgärdad. 
Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar och saknar 
hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. Förskolan har plats för 
34 barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller 
tillgänglighetskraven kommer att behövas framöver.” Visserligen är nuvarande 
förskola inte helt optimal, men har nyligen renoverats, vilket innebär att den kan 
användas ytterligare ett antal år. I nuläget föreligger inte behov av fler platser 
utifrån födelsetalen 2014-2018 och inte heller beräknas någon större utbyggnad 
i Grevie. Därför  bedöms det inte vara aktuellt med en ny förskola i Grevie de 
närmsta åren. Vi följer befolkningsprognosen och utvecklingen i Grevie årligen 
för att bevaka tillväxten på orten. Förvaltningen kommer att aktualisera frågan 
när behov uppstår. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef, 

daterad 2019-05-06, med tillhörande bilagor. 
 
Föredragande Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef, föredrar ärendet.  
 
Yrkanden Uno Johansson (C) yrkar bifall till motionen med ändringen av byggår till 2020.  
 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Uno Johanssons (C) bifallsyrkande till 

motionen med ändring av årtal samt på förvaltningens förslag. Efter framställd 
proposition finner ordförande att förvaltningens förslag har vunnit.  

 
Notering Helena Stridh (BP) och Marie-Louise Nilsson (BP) deltar inte i beslutet. 
 
Beslut Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
 

Avslå motionen.   

 

Reservation Uno Johansson (C) och Linnea Gunnarsson Elvertsson (C) reserverar sig mot 
beslutet.   

 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2019-05-06 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Margaretha Ekelund Svensson 

Dnr: KS 000299/2018-600 

 
 

Svar på motion från Centerpartiet ang. Grevie förskola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkom med en motion till Kommunfullmäktige den 28 februari 2018 om att pla-
nera för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. 
 

Bakgrund 
I motionen hänvisar Centerpartiet till att det på kort sikt saknades förskoleplatser i Gre-
vie/Västra Karup. På lång sikt kommer det att behövas fler platser för tillkommande barn.  
Centerpartiet ger också förslag på platser där nya förskola kan byggas.  
 

Aktuellt 
2018-12-19 togs beslut i Kommunfullmäktige om en Likvärdig förskole- och grundskolestruk-
tur i Båstads kommun. I beslutet står följande vad gäller Backabyns förskola i Grevie: 
”Backabyns förskola har under hösten 2017 fått en uppfräschning av lokalerna och ventilat-
ionen har blivit åtgärdad. Tillgängligheten är ett problem eftersom fastigheten är i två våningar 
och saknar hiss. Endast en toalett till 15 barn finns på nedervåningen. Förskolan har plats för 
34 barn. En större förskola med ändamålsenliga lokaler som uppfyller tillgänglighetskraven 
kommer att behövas framöver.” 
Visserligen är nuvarande förskola inte helt optimal, men har nyligen renoverats, vilket innebär 
att den kan användas ytterligare ett antal år. I nuläget föreligger inte behov av fler platser uti-
från födelsetalen 2014-2018 och inte heller beräknas någon större utbyggnad i Grevie. Därför  
bedöms det inte vara aktuellt med en ny förskola i Grevie de närmsta åren. 
Vi följer befolkningsprognosen och utvecklingen i Grevie årligen för att bevaka tillväxten på 
orten. Förvaltningen kommer att aktualisera frågan när behov uppstår. 
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Grevie kommunala förskola är en liten förskola med ca 30 barn. Förskolan har under flera år varit 

fullbelagd och med s k överinskrivningar. 

Informationen från Skolchefen och utbildningsförvaltningen visar att det nu dels saknas 

förskoleplatser Båstad, dels i Grevie/Västra Karup. Den kortsiktiga lösningen söker man snabbt finna 

svar på. 

Men också på längre sikt behövs det fler platser för tillkommande barn. För Grevie finns attraktiv 

mark för bostäder, skoltomten och inte minst Böske 37:1 (söder om Ljungvägen och gamla 

stationsområdet). 

Grevie ligger stationsnära och blir attraktivt att bosätta sig i också för pendlare. 

Det ger, menar vi, att det behövs en ny förskola i Grevie, enligt oss integrerad med eller utbyggbar 

med en ny skola F-6. En ny förskola inbjuder till att bosätta sig området. 

Centerpartiet yrkar: 

Att det nu planeras för en ny förskola i Grevie, helst med byggstart 2019. 

Båstad 20180227 

u~~ 
Stefan Olsson 

I~ 
I no Johansson 

Gruppledare 
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Ebba Krumlinde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2019-05-16 1 av 1 

 

 

KS au § 111  Dnr KS 001064/2017 - 300 

Medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

 
Beskrivning av ärendet 2017-10-09 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

möjliggöra gångförbindelser i Vistorp, Förslöv. Föreslaget gångstråk ger en bra 
förbindelselänk till den nya stationen och har förutsättningar för att bli ett 
populärt gångstråk. All mark där nya stigar ska anläggas ligger på kommunal 
mark. Befintliga stigar ligger delvis på privat mark.  

 
 Medel kan tillsättas i investeringsbudgeten för Ram Fritidsanläggningar, 
förslagsvis 2020 för att genomföra detta förslag. Kostnaden beräknas till 
250 000 kr för att uppföra ett gångstråk med ledmarkeringar och 
informationstavlor.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-25 
 Medborgarförslag, 2017-10-09 
 
Förvaltningens förslag  1. Medborgarförslaget bifalls.  
 

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få med 
förslaget i 2020 års investeringsbudget. 

      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få med 
förslaget i 2020 års investeringsbudget. 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001064/2017 – 300 
 
 

Svar på medborgarförslag - Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.  
 
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få med förslaget i 2020 
års investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-09 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att möjliggöra  
gångförbindelser i Vistorp, Förslöv. Föreslaget gångstråk ger en bra förbindelselänk till den 
nya stationen och har förutsättningar för att  bli ett populärt gångstråk. All mark där nya stigar 
ska anläggas ligger på kommunal mark. Befintliga stigar ligger delvis på privat mark.  
 
Medel kan tillsättas i investeringsbudgeten för Ram Fritidsanläggningar, förslagsvis 2020 för 
att genomföra detta förslag. Kostnaden beräknas till 250 000 kr för att uppföra ett gångstråk 
med ledmarkeringar och informationstavlor.  
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-09.  
 
Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Teknik och service.   
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Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort 

Vistorps industriområde i Förslöv har med fördröjningsmagasinen (i nordväst) och miljön omkring 
dem fått ett område som skulle kunna inbjuda till rekreation. Men grusvägarna i området är 
återvändsgator och saknar lämpliga förbindelser för de som vill röra sig genom området. I kartan 
nedan visar jag ett förslag på hur detta problem kan rättas till. 

Teckenförklaring: 
• Svarta sträck är befintliga grusvägar. 

Svarta prickade linjer är befintliga stigar som inte fanns med på bakgrundskartan (är med för 
att visa på sammanhanget i området). 

• Röda prickade linjer är föreslagna stigar för att binda ihop området. 
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Medborgarförslag Vistorp grönstråk 

Med länkarna numrerade 1 och 2 skulle ett sammarihängande grönstråk från stationen längs 
Vadebäcken ända till Vadebäcksvägen skapas. Frågetecknet (?) markerar en sträcka som går mellan 
fördröjningsmagasinet (i sydväst) och kommunens lokaler samt parkering, som för tillfället är 
framkomlig och kanske inte skulle behöva några åtgärder, förutom att den framöver fortsätter att 
hållas öppen. Möjligen att det behövs göras en öppning i räcket vid barackerna. 

Standarden på stråken behöver inte vara hög. För sträcka 1 bör en gåvänlig yta anordnas, underlaget 
kan bestå av grus eller gräs som klipps. För sträcka 2 behövs en mindre rensning av sly och snår 
samt borttagning av ett fallet träd, möjligen kan flis eller grus eller en spång behövas på ca 10 m i 
den sanka delen, därefter räcker det med att gräs och snår hålls efter i sträckningen. Stigar bildas när 
folk går i området, och det gör de garanterat om sträckorna är framkomliga. 

Ett grönstråk längs Vadebäcken fanns med i förslaget på inriktrlingsdokument för Förslöv. Länkarna 
1 och 2 är alltså två viktiga pusselbitar som behövs för att förverkliga det grönstråket. Dessutom 
skulle de återföra rekreationsmöjligheter i naturmiljö till Vistorp. De stigar som fanns i området 
under tunnelbyggestiden försvann i och med omvandlingen till industriområde. 

~7-1~ 
Martin Albinsson 
Vistorpsvägen 17 
26971 Förslöv 

martin_gura@hotmail.com 
0703855150 
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KS au § 110  Dnr KS 000127/2017 - 500 

Medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet 
Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden 

 
Beskrivning av ärendet 2017-02-02 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ger NSR i uppdrag att uppföra en modern återvinningsstation på 
industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt i Bokesliden. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige.  

 
 Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återvinningscentralen ska 
placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen i Förslöv (Dnr: KS 
000770/2012). Med anledning av att beslut redan har fattats i ärendet föreslås 
medborgarförslaget avskrivas från vidare behandling.   

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-25 
 Medborgarförslag, 2017-02-02 
 
Förvaltningens förslag  Avskrivs från vidare behandling.  
 
       
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Avskrivs från vidare behandling.  

 

 
      

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000127/2017 – 500 
 
 

Svar på medborgarförslag - Uppföra återvinningscentral på industriområdet 
Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden 
 
 
Förslag till beslut 
 
Avskrivs från vidare behandling.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-02-02 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen ger NSR i 
uppdrag att uppföra en modern återvinningsstation på industriområdet Vistorp i Förslöv al-
ternativt i Bokesliden. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att 
delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommun-
fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återvinningscentralen ska placeras på Bokesli-
den/Killerödsvägen norr om stationen i Förslöv (Dnr: KS 000770/2012). Med anledning av att 
beslut redan har fattats i ärendet föreslås medborgarförslaget avskrivas från vidare behand-
ling.   
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-02-02.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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"Svenstadstippen" 

Med anledning av återvinningsstationen, "tippen", i Svenstad och dess framtid har undertecknad 

som närmsta granne en del åsikter. Jag äger gården där man idag passerar på vägen till anläggningen. 

Jag anser att ha "tippen" kvar i Svenstad är ett sämre alternativ ur logistiksynpunkt än att lägga den 

mer centralt på Bjäre, förslagsvis Grevie, Förslöv eller där emellan. I Förslöv finns det idag ett perfekt 

industriområde där en återvinningsstation (omlastningsstation) kan placeras, trots närhet till 

vattentäkt, så hanteras idag alla sopor i täckta containers. All tung trafik kommer då ut direkt på väg 

105 för vidare transport till Helsingborg. Tillika äger Båstad Kommun denna mark idag. Ett annat 

alternativ är marken på Bokesliden som Kommunen också äger. 

Vägen till och från anläggningen, där den i dag ligger, är inte anpassad för den trafik där är i dag. En 

lördag på vårkanten kan det komma upp mot 30 personbilar i timmen, de flesta med släp, som ska 

möta andra fordon på väg till och från tippen, och de stannar aldrig på angivna mötesplatser. 

Dessutom skall allt avfall därifrån igen vilket sker med tunga lastbilar med släp. Det körs sönder 

kanter och diken vilket kostar att återställa genom att man måste lägga ut stora mängder grus för att 

hålla vägkanterna i skick. 

Att bedriva verksamhet på min gård Svenstad 17:6, är uteslutet då trafiken är ett stort hinder, än 

mindre ha hästar eller andra djur där. Dessutom är jag tvungen att stänga av gårdsplan med 

byggstaket, för om där är stängt på anläggningen så tippade man många gånger av sin last på min 

gårdsplan. Dessutom drar anläggningen till sig ovälkomna besökare på kvällar och helger som också 

springer i mina byggnader och rotar. De tycks tro att min gård idag är i Kommunens eller NSR:s ägo. 

Att man sedan från kommunen sida har ett förslag att byta marken med markägaren som idag äger 

marken där tippen i dag ligger, mot betydligt mer mark på "skjutbanefastigheten", (Svenstad 4:6) det 

är helt fel anser jag. Skall kommunen avyttra mark bör väl erbjudandet gå ut till allmänheten. Detta 

handlingssätt kommunen valt att subventionera en enskild person kommer jag att överklaga. Om 

erbjudandet att köpa hela fastigheten och marken till Svenstad 4:6, "skjutbanefastigheten", är jag 

beredd att förhandla om det, eftersom det är mitt gamla barndomshem. Sedan Kommunen köpte 

fastigheten för c:a 15 år sedan har byggnaderna stått och förfallet . Boningshuset var man tvungen att 

riva för c:a 10 år sedan. Stallbyggnaderna uppfördes 1976 efter en brand och underhåller man dessa 

kommer de att stå lång tid framöver. 

Mitt förslag som medborgare är att kommunen ger NSR i uppdrag att uppföra en modern 

återvinningsstation på industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt i Bokesliden. 

Thomas Eriksson, 

Elestorpsvägen 22 

26991 Båstad 
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KS au § 109  Dnr KS 000527/2017 - 600 

Medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 

 
Beskrivning av ärendet 2017-05-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen under 24 månader subventionerar lönebidragsanställningar och 
andra typer av statliga lönesubventioner med 20 % av lönekostnaden till 
arbetsgivare som anställer subventionsberättigade kommuninvånare. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige. 

 
 De ekonomiska konsekvenserna av medborgarförslaget är svår att bedöma 
utan att göra en grundlig utredning av frågan. Även principen om kommunen 
kan eller bör subventionera lönebidragsanställningar i organisationer utom 
kommunen bör utredas. Frågeställningen som kommunfullmäktige bör 
behandla är huruvida medborgarförslaget ska utredas eller ej. 

 
 Bedömning är att medborgarförslaget ej bör utredas och ska därmed avslås.  
 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-25 
 Medborgarförslag, 2017-05-10 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Medborgarförslaget avslås.  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Peterson 

Dnr: KS 000527/2017 – 600 
 
 

Svar på medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-05-10 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen under 24 
månader subventionerar lönebidragsanställningar och andra typer av statliga lönesubvention-
er med 20 % av lönekostnaden till arbetsgivare som anställer subventionsberättigade kommu-
ninvånare. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av medborgarförslaget är svår att bedöma utan att göra en 
grundlig utredning av frågan. Även principen om kommunen kan eller bör subventionera löne-
bidragsanställningar i organisationer utom kommunen bör utredas. Frågeställningen som 
kommunfullmäktige bör behandla är huruvida medborgarförslaget ska utredas eller ej. 
 
Bedömning är att medborgarförslaget ej bör utredas och ska därmed avslås.  
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-05-10.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
 
 



RFFL Oberoende Nordvästskåne 

CO. Hans Johansson 

Atteköpsvägen 193 

269 96 Båstad 

e-post: hans.joh@hotmail.com 

Tfn 0729 39 96 39 

Båstad 2017-05-10 
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Medborgarförslag från RFHl-Oberoende Nordvästskåne 

Förslag: 

Att kommunen under tjugofyra månader subventionerar lönebidragsanställningar och 

andra typer av statliga lönesubventioner med 20 % av lönekostnaden till arbetsgivare som 

anställer subventionsberättigade kommuninnevånare. 

Bakgrund: 

Samhällets alltmera sofistikerade utslagningsmekanismer medför att allt flera människor 

hamnar i långvarig arbetslöshet och därmed även utanförskap, utvecklingen drabbar 

resurssvaga individer med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar samt 

människor med låg utbildningsnivå. 

Kommuninnevånare hamnar därmed i ett långvarigt bidragsberoende i form av försörjnings

stöd, vilket är negativt för den enskildes utveckling samtidigt som det belastar kommunens 

budget negativt. 

Försörjningsstödsnormen +boendekostnaden innebär en kostnad på ca 120 000 kronor 

per år och individ, då är handläggning och övrig administration oräknad. Att subventionera 

en bruttolön skulle innebära en kostnad som understiger 120 000 samtidigt som individen 

bidrar genom att betala kommunalskatt. 

Lönesubventioner: 

Människor med funktionshinder som har stått utanför arbetsmarknaden under lång tid 

är dock oftast berättigade till ett statligt lönebidrag eller någon annan form av 

lönesubvention som syftar till att bryta bidragsberoendet och arbetslösheten, initialt är 

lönesubventionen 70 - 80 % av den totala lönekostnaden. 

Detta faktum borde stimulera presumtiva arbetsgivare till att anställa men så är inte fallet 

eftersom målgruppen är stigmatiserad och generellt sett ganska resurskrävande för 



arbetsgivaren. Vidare så finns det en utbredd okunskap om bidragssystemens potential såväl 

bland arbetsgivare, handläggare som de presumtiva brukarna (arbetstagarna). 

Stimulans: 

Vårt förslag är att kommunen under tjugofyra månader bidrar med de resterande 20 % av 

lönekostnaden för att initialt kompensera arbetsgivarna ekonomiskt. Vi menar att denna 

åtgärd skulle vara ett effektivt incitament för att arbetsgivarna skall våga anställa. Det skulle i 

så fall betyda att den enskilde förflyttas från förödande sysslolöshet till ett delaktigt, 

produktivt och meningsfullt liv samtidigt som åtgärden innebär en förstärkning av 

kommunkassan. 

Övriga effekter: 

Dessutom uppstår det andra positiva synergieffekter: 

• Utbudet av varor och tjänster ökar i kommunen. 

• Resurser inom den kommunala socialtjänsten frigörs. 

Men framförallt innebär det som tidigare påtalats att ett antal kommuninnevånare 

kommer att förflyttas från att ha varit en ekonomisk belastning i utanförskap till att bli 

skattebetalare och en närande del i samhällsgemenskapen. 

Detta är m.a.o. en reform som förbättrar kommunens ekonomi, bidrar till en ökad 

produktion och förflyttar den enskilde medborgaran från utanförskap till delaktighet, 

eller om Ni så vill: Från bidragsberoende till autonom skattebetalare. 

Hans Johansson 
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KS au § 108  Dnr KS 001088/2017 - 380 

Medborgarförslag - Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud 
på stranden vid Malen 

 
Beskrivning av ärendet 2017-10-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

tidsperioden för hundarnas vistelseförbud på stranden vid Malen ändras från 6 
månader till 4 månader. När medborgarförslaget godkändes beslutade 
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  

 
 2019-03-21, föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen om 
ändringar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun 
(Dnr: KS001135/2016). Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2019-
04-10. I förslaget till beslut står att hundar inte får vistas på stranden vid Malen 
från och med den 1/5 – 15/9 (fyra och en halv månader). Mot bakgrund av att 
frågan behandlats i ärendet om revidering av lokala ordningsföreskrifter 
föreslås medborgarförslaget vara besvarad.  

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-25  
 Medborgarförslag, 2017-10-13 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses vara besvarat.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Medborgarförslaget anses vara besvarad. 

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-04-25. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001088/2017 – 380 
 
 

Svar på medborgarförslag -  Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud 
på stranden vid Malen 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-10-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att tidsperioden för 
hundarnas vistelseförbud på stranden vid Malen ändras från 6 månader till 4 månader. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
2019-03-21, föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsen om ändringar i de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Båstads kommun (Dnr: KS001135/2016). Ärendet 
återremitterades i kommunstyrelsen 2019-04-10. I förslaget till beslut står att hundar inte får 
vistas på stranden vid Malen från och med den 1/5 – 15/9 (fyra och en halv månader). Mot 
bakgrund av att frågan behandlats i ärendet om revidering av lokala ordningsföreskrifter före-
slås medborgarförslaget vara besvarad.  
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-10-13.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
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Medborgarförslag 

Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud på stranden vid Malen. Från 6 månader till 4 månader. 

Förslag: 15.5 - 15.9. skall inte hundar vistas på stranden. 

Vi föreslår en ny hundförbudsperiod på Malen 15.5 - 15.9. 

Anledningen är att en kortare hundförbudsperiod är mer logisk. Det är väldigt få människor som 

använder stranden 15.4 och ända fram till 15.10. Tidsperioden kan minskas med 2 månader. 

uti~ Uiwvt:~ 
Mona l<ällbäck 

Mail: mona .kallback@telia.com 
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KS au § 107  Dnr KS 001326/2017 - 380 

Medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen 

 
Beskrivning av ärendet 2017-12-01 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det 

möjliggörs för gående att nyttja den gamla banvallen på de sträckor där en 
ombyggnad till gång- och cykelväg kommer att dröja. När medborgarförslaget 
godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  

 
 Den 2018-12-05 beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle få i 
uppdrag att utveckla banvallen till en gång- cykel- och rekreationsled (Dnr: 
KS000099/2017). Mer exakt sträckan mellan Entré Båstad och Lyavägen, Norra 
Grevie och Önnarpsvägen, Valdebäcksvägen och Vistorpsvägen, Vistorpsvägen 
och Mercurivägen och mellan Mercurivägen och Viarps byaväg. Mot denna 
bakgrund förslås medborgarförslaget vara besvarad.   

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26 
 Medborgarförslag, 2017-12-01 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses besvarad.  
 
Yrkanden  Bo Wendt (BP): Motionen anses besvarad och det bör anges en sluttid för 

förvaltningens uppdrag.  
 

Johan Olsson Swanstein (M): 2. Förvaltningen ska vara klar med uppdraget 
senast år 2020. 

 
Propositionsordning Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

yrkandena.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

2. Förvaltningen ska vara klar med uppdraget senast år 2020. 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001326/2017 – 380 
 
 

Svar på medborgarförslag - Övergångslösning för den gamla banvallen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarad.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
2017-12-01 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det möjliggörs för 
gående att nyttja den gamla banvallen på de sträckor där en ombyggnad till gång- och cykelväg 
kommer att dröja. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att dele-
gera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäk-
tige.  
 
Den 2018-12-05 beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle få i uppdrag att utveckla 
banvallen till en gång- cykel- och rekreationsled (Dnr: KS000099/2017). Mer exakt sträckan 
mellan Entré Båstad och Lyavägen, Norra Grevie och Önnarpsvägen, Valdebäcksvägen och 

Vistorpsvägen, Vistorpsvägen och Mercurivägen och mellan Mercurivägen och Viarps byaväg. 
Mot denna bakgrund förslås medborgarförslaget vara besvarad.   
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare  Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-12-01. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 



Medborgarförslag 

BÅSTADS KOMMUN 

2017 -12- 0 1 
Dnr...JS,S..Qs?..~ 
........... R.c;.ll.: J>. ...... . 

ö vergångslösning för den gamla banvallen 

Förslag: 

Medborgaiförslag gamla banvallen övergångslösning 

Möjliggör för gående att nyttja den gamla banvallen på de sträckor där en ombyggnad till gång- och 
cykelväg kommer att dröja. 

Motivering: 
Den gamla banvallen mellan Grevie och Båstad (Dala) ska inom en snar framtid byggas om till en 
kombinerad gång-, cykel- och ridväg. Därefter verkar det som att sträckan mellan Grevie och Förslöv 
(Bokesliden) står på tur för ombyggnation till gång- och cykelväg. Sist verkar det som att sträckorna genom 
Båstad och Förslöv kommer att byggas om. 

I dagens läge lämpar sig banvallen varken för cykling eller gång på grund av den grovkorniga makadamen. 
Därmed används banvallen inte för transport eller rekreation och de värden den därigenom skulle medföra 
realiseras inte. 

Eftersom det kan ta lång tid innan banvallen på alla sträckor byggs om till gång- och cykelväg, den har redan 
stått oanvänd i cirka två år, är mitt förslag att en tillfällig lösning tas fram och genomförs för att åtminstone 
möjliggöra för gående att använda sig av banvallen. 

Lösningen skulle kunna vara att lägga på en mer gåvänlig fraktion av grus, kanske går det att utföra som ett 
första led till asfaltering, men finlir och asfalteringen genomförs först när ekonomin tillåter. Som ett absolut 
minimum borde kommunen köra över området med lämpliga intervall och slå gräs och annan vegetation med 
en maskin som genom att den kör på malrndamen samtidigt verkar till att den packas, vilket med tiden skulle 
göra det någorlunda möjligt att gå på banvallen. 

Extra notering vad gäller Förslöv: 
Den sydligaste delen av den gamla banvallen, sträckan mellan Stationsvägen och Nedre Viarpsvägen, har 
inte markerats som grönstråk i det nya inriktningsdokumentet för Förslöv. Men jag vill påstå att denna 
sträcka är viktig som grönstråk för att öka rekreationsmöjligheterna för boende i södra och västra Förslöv. 
Dessa delar av Förslöv har till skillnad från byns norra och östra delar, dålig tillgång till närliggande 
grönområden och grönstråk. Därför skulle ett nytt grönstråk och ökade rekreationsmöjligheter här göra stor 
nytta. 

Alltså borde även den sydligaste delen av den gamla banvallen, sträckan mellan Stationsvägen och Nedre 
Viarpsvägen utanför Förslöv, iordningställs och hållas i ett sådant skick att den är möjlig att gå på. 

Förslöv 2017-12-01 

Martin Albinsson 
Vistorpsvägen 17 
26971 Förslöv 

martin_gura@hotmail.com 
0703855150 
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KS au § 106  Dnr KS 000568/2018 - 200 

Medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma  

 
Beskrivning av ärendet 2018-06-08 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

Bjäres vägrenar berikas med frösådd av blomsterblandning, pollen och nektar. 
När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige.  

 
 Även om förslagsställarens intentioner är goda så föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget avskrivs då vägarna i förslaget inte är kommunala och då 
äger kommunen inte beslutanderätt över dem. Ansvaret ligger istället under 
Trafikverket. Då förvaltningen anser att det är goda idéer som förs fram i 
medborgarförslaget önskas att förslagsställaren istället föreslår Trafikverket 
dessa.     

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26  
 Medborgarförslag, 2018-06-08 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avskrivs.        
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Medborgarförslaget avskrivs.  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000568/2018 – 200 
 
 

Svar på medborgarförslag - Låt Bjäres vägrenar blomma - för pollinerarnas 
välmående och vår njutning! 
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avskrivs.  
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-06-08 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att Bjäres vägrenar 
berikas med frösådd av blomsterblandning, pollen och nektar. När medborgarförslaget god-
kändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna 
fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
Även om förslagsställarens intentioner är goda så föreslår förvaltningen att medborgarförsla-
get avskrivs då vägarna i förslaget inte är kommunala och äger kommunen inte beslutanderätt 
över dem. Ansvaret ligger istället under Trafikverket. Då förvaltningen anser att det är goda 
idéer som förs fram i medborgarförslaget önskas att förslagsställaren istället föreslår Trafik-
verket dessa.     
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-06-08. 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
 
 



Med borgarförslag 

Viveca Nilsenius I Hey Honey 
Naturlik biodling på Bjäre 
Hillarpsvägen 168 BÅSTADS KOMMUN 
269 91 Båstad Kommunstyrelsen 
info@hey-honey.se 
www-hey-honey.se 
0703-9007 43 

2018 -06- 0 8 
onr.~ ... QQQ .~.~.~i.tD\~ 
.......... .. .. .. --:.2@ .. .... ... ... . 

Låt Bjäres vägrenar blomma - för 
pollinerarnas välmående och vår njutning! 

Pollinerarnas utsatthet är i dag ett ytterst hett ämne på agendan, både inrikes och utrikes. 
Det största hotet för binas och alla pollinerares överlevnad i dag är människan. Av denna 
anledning är det också människan som kan vara den största räddaren, med förändrat 
beteende och aktiva handlingar. 

Ett varierat näringsutbud är a och o för pollinerare precis för oss människor. De behöver 
en bred sammansättning av olika sorters pollen och nektar för en god näringsstatus och 
hälsa. Vid näringsfattig kost följer en biologisk stress som bl a sänker immunförsvaret och 
inbjuder till sjukdomsangrepp. Pollinerarna är inte helt olika oss. 

Nu har några av de livsskadliga neonikotininerna förbjudits i EU och detta är mycket 
positivt - och förhoppningsvis bara en början på förbudet av gifter inom jordbruket. Men 
detta förbud räcker inte som enda räddningsåtgård utan måste kompletteras med fler 
aktiva handlingar, som t ex att bredda nektar och pollenutbudet i närområdet för 
pollinerarna. 

Jag heter Viveca Nilsenius och har biodlingsföretaget Hey Honey här på Bjäre. Sedan 
2013 har jag drivit en större konventionell yrkesbiodling med honungsförädling i fokus. 
Mitt stora intresse för bin, natur och biologisk mångfald gjorde att jag 2016 beslutade mig 
för att ställa om hela min verksamhet till naturlika metoder i Warrekupa. Med bivänliga 
metoder tillåts bina nu leva ett stressfritt liv som inte inkräktar på deras naturliga beteende. 
Mitt fokus har flyttats från honung till bin . 

De senaste åren har jag bott på Gotland och drivit min verksamhet där. Ett skönare 
smörgåsbord för pollinerare kan man inte tänka sig; blommande vägrenar hela säsongen. 
På Gotland har politikerna genom ett medborgarförslag insett medvärdet av blommande 
vägrenar - både för pollinerare och människor. 

Bilden av Bjäre är att regionen erbjuder de bästa naturupplevelser och jag håller till stor 
del verkligen med. Det är en underbart vacker trakt. Överlag fredas Bjäres vägrenar från 
att klippas ned och det är mycket positivt . Problemet som jag - och pollinerarna - ser det, 
är att vägrenarna består av väldigt ringa blommande växlighet! 



Bjäres ensidiga växtlighet i vägrenar i form av mestadels gräs ger ett mycket dåligt pollen -
och nektartillskott för pollinerare. 

Också en stor del av Bjäres landsbygd är i dag på gränsen till odlingsöken för våra 
pollinerare, inte helt olikt slätterna i sydliga Skåne. Vi måste därför med ett gemensamt 
och kreativt engagemang finna lösningar för att främja pollinerarnas överlevnad . Det finns 
ingen tid att vänta! 

Uag föreslår att Bjäres vägrenar berikas med frösådd av Blomsterblandning 
'Pollen och Nektar, en aktiv och angelägen hjälQåtgård för våra gollinerare. 

Frösådd av pollinerarväxter är att föredra framför färdiga plantor, även märkta sk Bee
Friendly. Framodlade kommersiella plantor innehåller mängder med kemiska medel som 
bina sedan får i sig vid nektar- och pollenbesök. En noggrann kontroll av förädlings
processen vid köp av plantor är nödvändig, vilket inte är nödvändigt vid frösådd. 

De blommande vägrenarna på Gotland är något som alla turister minns - njutning för 
allmänheten och mätta pollinerare. Låt Bjäre visa sitt aktiva stöd för pollinerarna på ett 
mycket enkelt och naturligt sätt genom att berika vägrenarna med frösådd av blommor! 

Jag samverkar gärna i frågan i den mån ni önskar och tillsammans hoppas jag att vi gör 
allt vi kan för att värna våra pollinerare! 

Med vänliga hälsningar 

Viveca Nilsenius 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS au § 105  Dnr KS 000856/2018 - 200 

Medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en 
hembygdspark  

 
Beskrivning av ärendet 2018-09-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att den 

så kallade skjutbanefastigheten nyttjas till att skapa en hembygdspark.  
  

 Förslagsställarens intentioner att satsa på de yngsta i kommunen är i linje med 
Båstads kommun som hela tiden strävar för att göra kommunen attraktiv för 
unga kommuninvånare. Dock är driften av en hembygdspark inte en del av 
kommunens kärnverksamhet. Som förslagsställaren skriver i 
medborgarförslaget så är Ängelholms hembygdspark ett bra exempel på hur 
unga kommuninvånare får ta del av natur och djur. Men denna hembygdspark 
drivs av Ängelholms Hembygdsförening och inte av Ängelholms kommun. Med 
denna bakgrund har Båstads kommun inga planer på att avsätta medel för att 
anlägga en hembygdspark och förvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås.   

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26  
 Medborgarförslag, 2018-09-13 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

Medborgarförslaget avslås. 

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

190426\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000856/2018 – 200 
 
 

Svar på medborgarförslag - Gör om skjutbanefastigheten till en hembygds-
park  
 
 
Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2018-09-13 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att den så kallade  
skjutbanefastigheten nyttjas till att skapa en hembygdspark.  
 
Förslagsställarens intentioner att satsa på de yngsta i kommunen är i linje med Båstads kom-
mun som hela tiden strävar för att göra kommunen attraktiv för unga kommuninvånare. Dock 
är driften av en hembygdspark inte en del av kommunens kärnverksamhet. Som förslagsställa-
ren skriver i medborgarförslaget så är Ängelholms hembygdspark ett bra exempel på hur unga 
kommuninvånare får ta del av natur och djur. Men denna hembygdspark drivs av Ängelholms 
Hembygdsförening och inte av Ängelholms kommun. Med denna bakgrund har Båstads kom-
mun inga planer på att avsätta medel för att anlägga en hembygdspark och förvaltningen före-
slår att medborgarförslaget avslås.   
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-09-13.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre.  
 
 



Båstads Kommun - Medborgarförslag. 

Från: 
Till: 
Datum: 

<gun.karlsson@bj arenet. com> 
<bastads.kommun@bastad.se> 
2018-09-13 14:09 

Ärende: Medborgarförslag. 

Vi satsar inte tillräckligt på de yngsta! 

Natur och djur är viktiga för barn och även lek i anslutning till detta är viktigt. 

Sida 1 av 1 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -09- 1 3 
Dnr.K~. Ö. . . Q.S~~ .. .. . 
l ll2\ ;& --<?P.9 ....... .. 

Jag förslår härmed att den s.k skjutbanefastigheten utnyttjas till att skapa en "Hembygdpark", 
likt den i Ängelholm. Ett litet fik, wc och inomhusaktiviteter för regniga dagar samt etablering 
av inhägnader med stall och uthus för de vanligaste djuren. Gungor, zip-linor, sandlådor, 
klätterställningar mm. Att skjutbanan ligger tvärs över vägen är toppen, en "Hembygdspark" 
kan dra till sig fler som vill prova på skytte. Vidare finns det underbar omgivning för picnic, 
promenader och hiking längs skåneleden som passerar strax bredvid. Anläggningen kan vara 
ett välkommet stopp på leden med lite faciliteter som vandrarna kan utnyttja. 

Getter, höns, ankor, minigrisar, ja listan kan göras lång. En sån här anläggning kan dessutom 
med fördel användas för att skapa sysselsättning till medborgare med olika handikapp i 

terapiform. 

Marken är redan kommunens och fastigheten som ännu finns kvar står och förfaller. 

Gun Karlsson 
Båstad 

file:///C:/Users/phinor2/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5B9A6F80BASTAD-ADM ... 2018-09-13 
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KS au § 104  Dnr KS 000907/2018 - 350 

Medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar 

 
Beskrivning av ärendet 2018-10-04 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

kommunen placerar kommunala cykelpumpar på lämpliga platser och främja 
cyklandet i kommunen ytterligare. När medborgarförslaget godkändes 
beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen 
i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  

 
 I likhet med förslagsställarens intention arbetar nu kommunen för att främja 
cyklandet. Kommunen planerar att placera ut flera nya offentliga cykelpumpar i 
Båstads kommun. Under sommaren 2019 kommer en pump placeras ut vid 
Akademi Båstad och under hösten 2019 kommer en pump vid Båstad station 
placeras ut. Vid Förslövs skola kommer en cykelparkering byggas i slutet av 
2020, där också en offentlig cykelpump kommer att placeras. Mer exakt 
kommer pumpen placeras i anslutning till gång- och cykelvägen mellan 
kulturskolan och den befintliga biblioteksingången. Med bakgrund av 
kommunen intentioner så föreslås medborgarförslaget anses besvarad. 

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26 
 Medborgarförslag, 2018-10-04 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses besvarat.   
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Medborgarförslaget anses besvarad.   

 

 
 
 

 



Medborgarförslag 
Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar! 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 0 4 
Dnhr.fJP.O. .. ~ .~r./ 
~. 0. .~~ .. ~. 3.S:.o. ...... . 

Som nyinflyttad i kommunen tycker jag det är positivt att det verkar satsas på att göra Båstad 
till en mer cykelvänlig kommun genom att bygga nya cykelvägar. Men en sak som förvånar 
mig är att det helt verkar saknas offentliga cykelpumpar? Jag hade förväntat mig att det skulle 
finnas en pump i närheten av den nya stationen, precis som det finns i anslutning till 
stationerna i exempelvis Ängelholm och Helsingborg, men har inte lyckats hitta någon. 

Jag har sökt på sidor som hittacykelpurnp.se - men kan inte hitta en enda offentlig cykelpump 
i kommunen? 

Helsingborgs Dagblad skriver i en artikel från 7 :e september 2018 att grannkommunen 
Ängelholm fördubblar antalet cykelpumpar (från 7 till 14) i kommunen. Helsingborgs stad 
skriver på sin hemsida att det finns tio cykelpumpar som man fritt kan använda. Det endajag 
kan hitta gällande cykelpumpar i Båstad är ett omnämnande i dokumentet "Cykelstrategi för 
Båstads kommun" (Antagen i kommunstyrelsen den 11 februari 2015, § 63. Dm: KS 
000114/2015-350) där man kan läsa följande gällande cykelpumpar: 

"Cykelpumpar i stadsmiljö är ett relativt enkelt sätt att ge god service till cyklister och 
dessutom uppmärksamma och synliggöra cykling. Cykelpumparna bör placeras centralt och 
synligt och/ eller i samband med de nya stationerna" 

Så mitt förslag är att göra precis vad som står i dokumentet - placera kommunala cykelpumpar 
på lämpliga platser och främja cyklandet i kommunen ytterligare! 

Länkar: 

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2017 /02/Cykelstrategi-fO/oC3 %B6r
B%C3 %A5stads-kommun.pdf 
https ://www.hd.se/2018-09-07 I angelholm-fordub blar-antalet-offentliga-cy kelpumpar-1 uften 
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/cykling/cykelpumpar/ 
https://www.hittacykelpump.se/ 

Adress: 
Henrik Jönsson 

Kioskvägen 2 

269 40 Båstad 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000907/2018 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Främja cyklandet - fler offentliga cykelpumpar 
 
 

Förslag till beslut 
 
 
Medborgarförslaget anses besvarad.   

 
Sammanfattning av ärendet 
 
2018-10-04 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att kommunen placerar 
kommunala cykelpumpar på lämpliga platser och främja cyklandet i kommunen ytterligare. 
När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten 
till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
I likhet med förslagsställarens intention arbetar nu kommunen för att främja cyklandet. Kom-
munen planerar att placera ut flera nya offentliga cykelpumpar i Båstads kommun. Under 
sommaren 2019 kommer en pump placeras ut vid Akademi Båstad och under hösten 2019 
kommer en pump vid Båstad station placeras ut. Vid Förslövs skola kommer en cykelparkering 
byggas i slutet av 2020, där också en offentlig cykelpump kommer att placeras. Mer exakt 
kommer pumpen placeras i anslutning till gång- och cykelvägen mellan kulturskolan och den 
befintliga biblioteksingången. Med bakgrund av kommunen intentioner så föreslås medborgar-
förslaget anses besvarad. 
 
 
Kommunkontoret          Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-10-04.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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KS au § 103  Dnr KS 000970/2018 - 350 

Medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola 

 
Beskrivning av ärendet 2018-10-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår 

kompletterande belysning vid Förslövs skola. När medborgarförslaget 
godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  

 
 För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Förslövs skola. I 
det projektet ingår även att se över ljusbilden i och kring skolan, framförallt 
längs med Bokesliden (punkt 2-4 i förslaget). Då ombyggnationen delvis ligger i 
linje med förslagsställarens intention föreslås att medborgarförslaget anses 
vara besvarat.    

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26  
 Medborgarförslag, 2018-10-23 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget anses besvarat.  
       
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

 

 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000970/2018 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Kompletterande belysning vid Förslövs skola 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2018-10-23 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår kompletterande  
belysning vid Förslövs skola. När medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäk-
tige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige.  
 
För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Förslövs skola. I det projektet 
ingår även att se över ljusbilden i och kring skolan, framförallt längs med Bokesliden (punkt 2-
4 i förslaget). Då ombyggnationen delvis ligger i linje med förslagsställarens intention föreslås 
att medborgarförslaget anses vara besvarat.    
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2018-10-23. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag 2018-10-23 2018 -10- 2 3 
onr .. . ~8-~~W/ ... 
················· ·· ·· ·············· ·· Förslag på kompletterande belysning vid Förslövs skola. 

Förslövs skola skall byggas till och om, skolan har med anledning av detta fått flertalet baracker 

placerade på den del av skolgården som ligger längs med Bokesliden (4) i Figur 1. 

Med anledning av detta utnyttjar många föräldrar ytan markerad med (1) som parkering. Det finns 

ingen belysning vid övergångstället (2) och inte heller ytan (3). Eftersom det är en korsning som 

trafikeras hårt inte bara med personbilar och tung trafik från Peab området, utan även av väldigt 

många skolbarn. Bör korsningen, parkeringen (1) och ytan mellan korsningen (3) och skolan ha 

belysning. Detta för att undvika framtida olyckor och för att våra barn ska kunna känna sig trygga på 

sin väg till skolan . 

Figur 1. Översiktsbild över del av Förslövs skola 

De 12 baracker som kommer ställas upp på ytan 4 bidrar till att öka trafiken av barn här. Men även 

utan baracker är det många skolbarn som använder den här korsningen för att ta sig säkert till 

skolan. 

Längre ner i det här dokumentet ser ni bilder över övergångstället, korsningen och parkeringen. 



Avslutningsvis vill jag tillägga att om ert svar innehåller ordet, tillfälligt, temporärt eller andra 

synonymer på att det här är en provisorisk lösning. Så vill jag hälsa att hela mina barns skolgång 

hittills i Båstad kommun, 7 år utan undantag, har varit med olika former av temporära lösningar. 

Provisoriskt i era ögon är permanent i min familjs ögon. 

Cecilia Widen 

0702-69 87 58 

Bygdegårdsvägen 2E 

269 92 Förslöv 
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KS au § 102  Dnr KS 000065/2019 - 350 

Medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 

 
Beskrivning av ärendet 2019-01-18 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

bidragsnivån ska vara likvärdig för kommunens olika vägföreningar.  
 

 Det sker i nuläget ett översynsarbete med huvudmannaskapet avseende 
kommunens vägföreningar. Den 13 april 2016 gav kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av ett 
kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt huvudmannaskap i 
Båstads kommun (Dnr: KS000578/2018). Ärendet är omfattande och 
utredningen är pågående. Då medborgarförslaget tangerar det pågående 
ärendet föreslås att medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26  
 Medborgarförslag, 2019-01-18 
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.  

 

 
 
 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000065/2019 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Likvärdigt bidrag till vägföreningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.  

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-01-18 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att bidragsnivån ska 
vara likvärdig för kommunens olika vägföreningar.  
 
Det sker ett i nuläget ett översynsarbete med huvudmannaskapet avseende kommunens väg-
föreningar. Den 13 april 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag åt förvaltningen 
att utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av anläggningar med enskilt hu-
vudmannaskap i Båstads kommun (Dnr: KS000578/2018). Ärendet är omfattande och utred-
ningen är pågående. Då medborgarförslaget tangerar det pågående ärendet föreslås att med-
borgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   
 
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-18 
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre 
 
 



Medborgarförslag Båstad kommun 

A 
Enskilda vägar ej inom byggnadsplaneområde får i dag 2,5 kr/m 

B 
Enskilda vägar inom byggnadsplaneområde får 5.0 kr/m 
Samt bidrag 18 kr I medlem 

Jag tror att var medlem har längre sträcker i grupp A 

2019 -01- 1 8 
Dnr .. KS ... Q~.9.Q.~~ 
.. to.~~ .. . -:-. ?:> 5'0 

o o • o o ~ o o o • • I • o • o 0 0 

Snöröjningen är nog större uppe på åsarna vidare tillkommer höjdrensning siktröjning som inte 
är mycket för grupp B. 
Ned blåsta träd etc. rensning efter storm 
Dagvattenhantering och diken med rensning etc är nog mer i grupp A 

Vad beträffar administration är den nog samma för båda grupperna. 

Båstad kommun satsar nu stort på verksamheter som ska nyttja enskilda vägar och då utanför 
byggnadsplaneområde , 
Då kans det väl vara bra att stödja vägföreningarna. 

Att man kan söka punkt ersättning är inte relevant att skriva då vi blir upplysta om att ni inte har 
sådana pengar när vi frågar (Gäller för grupp A). 

Därför tycker jag att ersättningen ska vara lika för båda grupperna. 
(Mer rimligt med omvända ersättningar) 
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KS au § 101  Dnr KS 000082/2019 - 350 

Medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden  

 
Beskrivning av ärendet 2019-01-24 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

strandpromenaden vid Malen i Båstad förses med fasta bänkar. När 
medborgarförslaget godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera 
beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att beslutet delges 
kommunfullmäktige.  

 
 I dagsläget finns det ett antal bänkar längsmed strandpromanden. Under 
sommarhalvåret placeras ytterligare bänkar ut till följd av att fler rör sig i 
området. Att placera fasta bänkar innebär ökade skötselinsatser som medför 
högre driftskostnader. Driftkostnader för att täcka skötselinsatserna finns ej 
inom fastställd budget. Mot bakgrund av att det i dagsläget finns bänkar i 
området och att det ej finns medel inom fastställd budget för fasta bänkar, 
föreslås att medborgarförslaget avslås.        

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26 
 Medborgarförslag, 2019-01-24.  
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avslås.   
 
Yrkande   Johan Olsson Swanstein (M): Medborgarförslaget anses besvarat eftersom 

bänkar finns längsmed strandpromenaden.  
 
Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar enligt yrkandet.  
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:  

 

Medborgarförslaget anses besvarat eftersom bänkar finns längsmed 
strandpromenaden. 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000082/2019 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag - Bänkar på Malen - Strandpromenaden  
 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarad.   
 
Sammanfattning av ärendet 
2019-01-24 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att strandpromenaden 
vid Malen i Båstad förses med fasta bänkar. När medborgarförslaget godkändes beslutade 
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i denna fråga och att be-
slutet delges kommunfullmäktige.  
 
I dagsläget finns det ett antal bänkar längsmed strandpromanden. Under sommarhalvåret pla-
ceras ytterligare bänkar ut till följs av att fler rör sig i området. Att placera fasta bänkar innebär 
ökade skötselinsatser som medför högre driftskostnader. Driftkostnader för att täcka skötsel-
insatserna finns ej inom fastställd budget. Mot bakgrund av att det i dagsläget finns bänkar i 
området och att det ej finns medel inom fastställd budget för fasta bänkar, föreslås att medbor-
garförslaget anses besvard.        
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-01-24.  
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 



BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -01- 2 4 rJAlO.. Båstad den 25 januari 2019 
~ooooe2 ~ -/ Dnr ..... .... .. ....... .. :.:::3 ·· · 

................................. · Medborgarförslag 

Då vi ju har en gågata här på Malen har gågatan Strandpromenaden, med 
vad allt det betyder enligt gällande regler hos Trafikverket och kommuner, så 
föreslår jag att denna gågata förses med ett antal fasta bänkar utformade så att 
gamla trötta pensionärer och även yngre utan trötta ben där kan slå sig ner en 
stund. Bänkarna bör vara fasta så att de kan användas året om. De bör även 
vara vända så att vi promenörer kan njuta av utsikten mot det aldrig orörliga 
havet. Det är som utomhus-TV för dem som kanske annars inte kommer ut så 

lätt. Det är svårt till i det närmaste omöjligt att sätta sig och vila på en rollator. 

Dessa fasta bänkar måste ha ett ryggstöd. En bra förebild är bänken vid 
"Österrike". En dålig förebild är bänken halvvägs från "Österrike" mot den 
strida bäcken hitom barnparken Gulstad. Den bänken blir hal så fort som SMHI 
varnar för nederbörd och den är väl låg. 

Jag hoppas att herrar och damer i kommunfullmäktige tycker att detta är ett 
bra förslag och att förslaget minnes när budgeten skall klubbas. 

Kristoffer Huldt 
Tel: 070 626 72 07 

Malenvägen 8 
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KS au § 100  Dnr KS 000155/2019 - 350 

Medborgarförslag - Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv 

 
Beskrivning av ärendet 2019-02-20 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 

busslinjen 505 från Torekov till Förslöv ändrar sin rutt.  
 

Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering 
kan kommunen inte besluta om ändringar av busslinje 505 mellan Torekov och 
Förslöv. Representanter från Båstads kommun kommer att träffa Skånetrafiken 
för dialogmöte för att bland annat diskutera ändring av befintlig busslinje. Då 
ärendet ej är inom ramen för kommunfullmäktiges beslutanderätt föreslås att 
medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   

 
 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från kanslichef Olof Nilsson och nämndsekreterare Johan 

Peterson, 2019-04-26  
 Medborgarförslag, 2019-02-20  
 
Förvaltningens förslag  Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   
 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige:  

 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000155/2019 – 350 
 
 

Svar på medborgarförslag- Ändring av busslinje 505 Torekov - Förslöv 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget avskrivs från vidare behandling.   

 
Sammanfattning av ärendet 
2019-02-20 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att busslinjen 505 från 
Torekov till Förslöv ändrar sin rutt.  
 
Då kommunen inte äger beslutanderätten över Skånetrafikens busstrafikering kan kommunen 
inte besluta om ändringar av busslinje 505 mellan Torekov och Förslöv. Däremot kan kommu-
nen föra en dialog med Skånetrafiken och då bland annat arbeta för ändring av befintlig buss-
linje eller utökad anropstrafik inom Båstads kommun. Då ärendet ej är inom ramen för kom-
munfullmäktiges beslutanderätt föreslås att medborgarförslaget avskrivs från vidare behand-
ling.   
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2019-04-26.  
 
Samråd har skett med: 
Samverkan för Bjäre. 
 
 



Segelstorp den 17 februari 2019 Kommunfullmäktige 
Båstads Kommun 
Båstad 

Medborgarförslag om ändring av busslinje 505 Torekov-Förslöv 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -02- 2 0 
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Idag trafikerar buss 505 Torekov-Förslöv väg 105 genom Grevie samhälle via 
Greviebyrondellen till avfart vid Förslövs stn. Buss 504 kommer från Båstad via Grevie 
samhälle till Greviebyrondellen och sedan via Bokesliden och Förslövs samhälle till Förslövs 
stn. 

Varför ska två bussar trafikera sträckan Ica i Grevie samhälle till Grevieby samtidigt? 

Undertecknads förslag är att den linjen som kommer från Torekov (buss 505) svänger av i 
Grevie till väg 1727 Hålarpsvägen till korset i Killebäckstorp för att där ta vänster på väg 
1700 mot Ängelsbäck och vidare mot Ranarp. I Ranarp tar man av väg 1722 Vistorpsvägen 
fram till Förslövs stn. 
På denna sträckning får boende i Killebäckstorpsby, Ängelsbäcksby och Ranarp också 
tillgång till kollektivtrafiken. 
Busslinjen Torekov-Killebäckstorp-Ängelsbäck och vidare mot Ängelholm försvann när 
stationen i Förslöv blev klar. 

Förslaget är även framfört till trafikingenören i Båstad Kommun och till Skånetrafiken. 

gemar [ · nsson 
Södra Bäckahusvägen 31 
Segelstorpsstrand 
Båstad 
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Datum: : 2019-04-26. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 001438/2017 – 400 
 
 

Svar på medborgarförslag - Informationsskyltar på banvallen mellan Grevie 
och Båstad 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Medborgarförslaget bifalles.  
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att bekosta och placera ut skyltar som en del av investeringen 
för banvallen. Samt att i samråd med kommunikationsavdelningen och lämpliga kommunala 
föreningar utforma skyltarna.   
 
Sammanfattning av ärendet 
2017-12-29 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att det sätts upp skyltar 
längs med den gamla banvallen mellan Grevie och Båstad. Var den högsta punkten är och även 
historieskyltar av intresse hur arbetet gick till att bygga järnvägen. När medborgarförslaget 
godkändes beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i 
denna fråga och att beslutet delges kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställarens förslag fanns med som idé under projektet med banvallen men genomfördes 
inte då. Förvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget men anser att utformningen 
av skyltarna ska göras i samråd med kommunens föreningar. Mot bakgrund av detta föreslås 
att medborgarförslaget bifalles.    
 
 
 
Kommunkontoret  Kommunkontoret 
Johan Peterson, nämndsekreterare Olof Nilsson, kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Förslagsställaren.  
Kommunfullmäktige.  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Medborgarförslag, 2017-12-29. 
 
Samråd har skett med: 
Teknik och service.  
 
 



Lisbet Jönsson 

Ljungvägen SSA 

26962 Grevie 

Medborgarförslag 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunsty'relsen 
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Jag föreslår att det ska sättas upp skyltar längs med den 

gamla banvallen mellan Grevie och Båstad. 

Var den högsta punkten är och även historieskyltar av 

intresse hur arbetet gick till att bygga järnvägen. 

!) ~ D rf 
, '~Wj~c~ 

Underskrift 

Båstad Kommun 

26980 Båstad 



 Tjänsteskrivelse  
 

181221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2019-05-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001181/2018 – 900 
 
 

Beslutsloggen 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Beslutsloggen för juni 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 - Juni 2019

Ärenderubrik Beslutsinstans Dnr Beskrivning	av	ärendet Status Prioritering
1 Översyn	av	näringslivspolicy §	183,	KS	2017‐06‐07	 000652/2017 Översyn	av	näringslivspolicyn Avvaktar	översyn	av	

näringslivsorganisationen.
2

2 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

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.	

Beslut	i	KS	2019‐05‐08:	1.	
Komplettera	pågående	
fastighetsutredning	med	två	
ytterligare	alternativ	på	ägande	och	
organisation.	2.	Överföra	kommunens	
direktägda	fastigheter	till	ett	nytt	
lokalbolag	som	
blir	systerbolag	till	Båstadhem	AB	
samt	bildande	av	ett	moderbolag	som	
ägare	till	Båstadhem	AB	och	det	nya	
lokalbolaget.	3.	Överföra	Båstadhem	
AB:s	fastigheter	där	kommunen	har	
verksamheter	t	e	x	vårdboenden	till	
kommunen	för	förvaltning	och	ägande	
i	egen	regi	i	förvaltningsform.	4.	Halva	
kostnaden	93	tkr	för	utredningen	
finansieras	med	medel	som	står	
till	kommunstyrelsens	förfogande.			

1

5 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	
ovan	om	framtida	
fastighetsorganiation:	kallat	Optimal	
fastighetsorganisation.

?
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6 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

7 Försäljning	av	Hamnen	3 §	153,	KS	2018‐06‐07 001506/2016 Försäljning	av	fastigheten	
Hamnen	3	i	Torekov	till	
Båstadhem	AB	och	förvaltning	av	
fastigheten	till	dess	försäljning	är	
genomförd.

För	handläggning	i	förvaltningen,	ska	
ingå	i	lokalförsörjningsplanen.	
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.					

8 Kommunalt	huvudmannaskap	‐	
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.	Arbete	pågår	i	förvaltningen.	
Primärt	en	förstudie.	Information	på	
KS	au	20181023	om	förstudien.	
Ärende	till	KS/KF	i	december	2018.

1

9 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

10 Planläggning	av	Lindströms	backe	i	
Västra	Karup

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

För	handläggning	i	förvaltningen.	Den	
bakas	delvis	in	i	ny	ÖP.	Avvaktas	i	
väntan	på	rekommendationer	
gällande	gamla	vattentäkter.

3

11 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:	
Bildning	och	arbete

2
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12 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.

Hanteras	i	samband	med	
uppdateringen	av	personalpolitiskt	
program.

?

13 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/dialog.

3

14 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,	redogörelse	från	
förvaltningen	i	början	av	2019.	
Vattenstrategi?	Redovisa	vad	NSVA,	
Länsstyrelsen,	Sydvatten	AB	m	fl	gör.

15 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.	

16 Väckt	ärende	‐	Trafiksituationen	i	
Grevie	(hastigheter)

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

För	handläggning	i	förvaltningen:	
Teknik	och	service.

17 Svar	på	motion	‐	Alkolås	i	
kommunala	fordon

§	84,	KS	2019‐04‐10 001120/2017 Ärendet	lyfts	ut	idag	och	tas	upp	
på	nytt	i	samband	med	att	
styrdokument	
för	kommunens	fordonshantering	
ska	upp	för	beslut.	

18 Väckt	ärende	‐	Begäran	om	svar	på	
frågor	med	anledning	av	
integrationsplan

§	87,	KS	2019‐04‐10 000337/2019 Bjärepartiets	ledamöter	väcker	
ett	nytt	ärende	på	sammanträdet	
med	begäran	om	svar	på	frågor	
med	anledning	av	uppföljningen	
av	integrationsplanen.



Kommunstyrelsens beslutslogg - Juni 2019

Ärenden	som	kan	tas	bort	från	
beslutsloggen:
Väckt	ärende	‐	Medieskugga	i	Stora	
Hult

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

Avslutat.	Beslut	på	KS	au	2019‐05‐16.
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Datum: 2019-05-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001166/2018 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delgivningar: 
 
a). Ekonomiskt bistånd - Månadsstatistik t o m april 2019 
 
b). Protokoll fört vid årsstämma 2019-05-09 i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB - NSVA 
 
c). Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för NSVA 2019-05-09 
 
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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SOCIALBIDRAGSSTATISTIK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januari 427 659 542 067 470 610 576 004 721 850 643 902 727 966 478 947 372 094 663 353 471 314 

Februari 450 409 663 576 589052 722 528 722 910 771 033 550 890 487 222 474 398 659 848 583 544 

Mars 588 399 886 019 603 960 751 491 775 412 822 814 763 970 438 334 510 703 620 415 542 495 

April 546 718 552 753 547 034 626 339 755 775 789 828 734 099 549 029 609 170 583 114 514 539 

Maj 494 874 489 202 572 906 721 599 688 838 712 625 665 980 581 009 467 724 669 464 0 

Juni 517 185 446 156 618 650 587 310 578 411 590 040 684 843 421 505 497 658 487 464 0 

Juli 531 268 570 912 371 566 565 568 635 492 615 809 622 431 341 026 406 898 465 032 0 

Augusti 397 570 398 297 413 319 479 140 461 451 597 611 506 806 425 418 441 354 421 074 0 

September 420 935 497 873 509 263 437 103 548 830 673 318 563 779 273 206 394 932 455 130 0 

Oktober 444 234 499 995 497 833 622 675 568 878 711 603 462 053 393 356 542 995 526 513 0 

November 578 095 426 934 506 550 628 898 678 324 524 548 462 947 332 473 580 567 436 502 0 

December 653 926 521 983 686 911 770 016 760 219 927 499 584 373 465 979 614 723 493 780 0 

Totalt 6 053 281 6 495 770 6 387 658 7 488 671 7 896 390 8 380 630 7 330 137 5 187 504 5913216 6 481 689 2 111 892 

BÅST f.l..DS KOMMUN 
Komm• nstyrelsen 



ANTAL AKTUELLA HUSHÅLL 

2017 2018 2019 

Januari 120 138 117 

Februari 129 147 102 

Mars 123 144 103 

April 126 147 106 

Maj 126 149 

Juni 130 143 

Juli 130 140 

Augusti 130 135 

September 136 123 

Oktober 131 124 

November 134 125 

December 134 116 



Protokoll fört vid årsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
(NSVAAB) 

Närvarande: 
Johan Olsson Swanstein, Båstads kommun 
Christer Landin, Bjuvs kommun 
Christian Orsing, Helsingborgs stad 
Ronny Sandberg, Åstorps kommun . 
Aina Modig, Helsingborgs stad, lekmannarevisor 
Marie Jacobsson, Helsingborgs stad, lekmannarevisor 
Gunnar Ottosson, Landskrona stad, lekmannarevisor 
Thomas Hallberg, Ernst & Y oung, revisor 

Övriga: 
Magnus Jälminger, ordförande NSV A 
Ulf Thysell, verkställande direktör NSV A AB 
Johan Jönsson, ekonomichef NSV A AB. 
Kith Spjut, adm samordnare, NSV A AB 

Frånvarande: 
_ Torbjörn Brorsson, Landskrona stad 

Tore Gardelin. Svalövs kommun 

Tid och plats: 
2019-05-09 kl. 10.45 på Sundspärlan, Helsingborg 

§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av Magnus Jälminger. 

§ 2. Val av ordförande på stämman 

Beslutas att välja Magnus Jälminger till ordförande vid stämman. 

§ 2 b Val av sekreterare 

Beslutas att välja Kith Spjut till sekreterare vid stämman. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Beslutas att godkänna upprättat förslag till röstlängd; bifogas. 

§ 4 Val av en eller två justeringsmän 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Beslutas att utse Christian Orsing och Christer Landin att jämte ordförande justera dagens 

protokoiy~ 
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§ 5 Godkännande av dagordning 

Beslutas att godkänna förslaget till dagordning med tillägg för § 9 b Notering av till stämman 
anmälda styrelseledamöter. 

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Antecknas till protokollet att stämman blivit sammankallad på sätt som anges i 
bolagsordningen. 

§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter 

Rapporterna föredras. 

§ 8 Beslut om 
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen 

Beslutas att fastställa upprättat förslag till resultat- och balansräkning. 

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balans.räkningen 
Beslutas att disponera bolagets vinst (0 kr) enligt resultat- och balansräkningen. 

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
Beslutas att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
~ä~~ ( ' 

Beslutas att Helsingborgs stads ERS 2018 ska utgöra beräkningsunderlag för beräkning av 
arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna samt att revisorerna ska ersättas enligt 
upphandiat avtal. 

Att fastställa arvode 2020 till 
• för ordförande 9 ,25 % av h~ltidssysselsatt kommunalråd (ERS2018) 
• för vice ordförande 4,5 % av heltidsysselsati'kommunalråd (ERS2018) 
• för ledamot/suppleant 1 % av heltidssysselsatt kommunalråd (ERS2018) 
• för lekmannarevisor 560 kr första timmen samt därefter 140 kr per påbörjad 

halvtimme (ERS2018) 

§ 9 b Notering av till stämman anmälda styrelseledamöter 

Beslutas fastställa notering av till stämman anmälda ledamöter enligt nedan. 

Ordinarie 
Anders Månsson 
Anette Åkesson 
Jonas Jacobsson Gjörtler 

Suppleanter 
Maria Berglund 
Kerstin Larsson 

Anna Inger~ 
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Björn 0 Persson 
Angelie Fröjd 
Janet Norbäck 

Hellin Taskinen 
Teddy Nilsson 
Martina Engberg 

§10 Val av revisor och revisorsersättare 

Noteras att för perioden fram till den årsstämma som infaller efter nästkommande val ä_r 
Thomas Hellberg, Ernst & Y oung, utsedd till revisor och för samma period är Henrik 
Rosengren, också Ernst & Y oung, utsedd till revisorsers~ttare. 

§11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

§12 Stämmans avslutande 

Magnus Jälminger förklarar stämman avslutad och tackar ombuden för visat intresse. 

Vid protokollet: 

Ordförande: 

Justeras: 

~~ 
Christer Landin 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Närvarande: 
. Jonas Jacobsson Gjörtler, ordf 
Björn Persson, vice ordf 
Anders Månsson 
Anette Åkesson 
Angelie Fröjd 

Suppleanter: 
Maria Berglund 
Kerstin Larsson 
Anna Ingers 
Teddy Nilsson 
Martina Engberg 

Övriga: 
Ulf Thysell, VD 
Johan Jönsson, vid protokollet 

Frånvarande 
Janet Norbäck 
Helin Taskinen 
Stefan Vegehall, Vision 
Leo Engström, Vision 

Tid och plats: 

Protokoll fört vid konstj~uerande 
sammanträde med 
styrelsen för NSV A 
2019, datum 2019-05-09 

9 maj 2019 kl 11.30- 12.00 på Sundspärlan, Helsingborg. 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Jonas Jacobsson Gjörtler öppnade styrelsesammanträdet. 

§ 2 Val av sammanträdesordförande 

Till sammanträdesordförande utsågs Jonas Jacobsson Gjörtler. 

§ 3 Val av protokollförare 

Till att föra dagens protokoll utsågs Johan Jönsson. 

§ 4 Justering av protokoll 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll valdes Björn Persson. 

§ 5 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 



§ 6 Styrelsens ledamöter 

Meddelades att på bolagsstämman per den 9 maj 2019 presenterats följande 
styrelse: 

Jonas Jacobsson Gjörtler Ordinarie Nyval 
Björn Persson Ordinarie Omval 
Anders Månsson Ordinarie Omval 
Janet Norbäck Ordinarie Nyval 
Anette Åkesson Ordinarie Nyval 
Angelie Fröjd Ordinarie Nyval 
Maria Berglund Suppleant Omval 
Kerstin Larsson Suppleant Nyval 
Anna Ingers Suppleant Omval 
Teddy Nilsson Suppleant Omval 
Martina Engberg Suppleant Nyval 
Helin Taskinen Suppleant Omval 

§ 7 Val av styrelseordförande och vice styrelseordförande 

Till ordförande i styrelsen hade vid bolagsstämman presenterats Jonas 
Jacobsson Gjörtler och till vice ordförande Björn Persson. 

§ 8 Arbetsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 

Styrelsen godkände arbetsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. 

§ 9 Firmateckning 

Styrelsen beslöt, att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av 
Jonas Jacobsson Gjörtler och Björn Persson, två i förening. 

Dessutom har verkställande direktören, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen, 
rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 10 Stämmoombud Sweden Water Research AB 

Till att representera NSVA vid bolagsstämma för Sweden Wåter Research 
utsågs Anders Månsson som ordinarie och Anette Åkesson som ersättare. 

§ 11 Styrelsen godkände attestordningen för 2019-20 

Vid protokollet 

~~ 
Johan Jönsson 
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Datum: 2019-05-28 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 001182/2018 – 900 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 
 
 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut: 
 
a). Delegationsbeslut - Individ och familj 2019-04-01 - 2019-04-30 
 
b). Delegationsbeslut - Trafikingenjören 2019-05-13 
 
c). Delegationsbeslut - HR-avdelningen t o m 2019-04-04 
 
d). Delegationsbeslut - HR-avdelningen t o m 2019-04-29 
 
    
 
 
Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Kommunkontoret 
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BÅSTADS K0~--'1 ~- t.! . '. ' · 1 
Kommunstyr-" • - .. 

Delegations bes I ut 

Individ och familj Båstads kommun 

2019-04-01-2019-04-30 



Beslutsdatum 

2019-04-01 

2019-04-01 

2019-04-01 

2019-04-01 

2019-04-03 

2019-04-03 

2019-04-04 

2019-04-04 

Uryalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL :inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL :inleda utredning 

Bo U Beslut enl 11 kap § § 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL :inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap § § 1,2 SoL inleda utredning 

FR Beslut :inleda utredning snabbyttrande FB 6:20 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

OrganjsatioD" 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 Beslutsfattare: 

Personnummer: * 

2019-05-06 

Orsak 

Beslutsfattare 

Magnus Andersson 

Magnus Andersson 

Magnus Andersson 

Magnus Andersson 

Rose-Marie Paulsson 

Taina Virmalainen 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvålsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

3 147,00 

3 147,00 
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Beslutsdatum 

Avser 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

Urvalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Period: 

Ornanisation: 

Underniväer: 

Handläggare: 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Avslags belopp 

Beslutsfattare 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Beslutsfattare· 
Urvalsdatt1m = Besluts datum Sida2 I 7 

Personnummer * 



Besluts datum 

Avser 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

Uryalsparametrar: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare: 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qruk 

Beslut 

Personnummer: 

2019-05-06 

* 

Beslutsfattare 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Camilla Moritz 

Urvalsdatum = 

Avslags belopp 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

3 147,00 

Beslutsdatum Sida3 /7 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-04 

2019-04-08 

2019-04-11 

2019-04-11 

2019-04-12 

2019-04-12 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

Gem Kostnad~r i samband med insats bifall 

FR Avtal om vårdnad enl FB 6:6 godkänt 

BoU Beslut enl 11 kap§§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Intern Öppenvård bifall 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 Beslutsfattare: 

Organisation: 

Undemivåer: 

Handläggare: Personnummer· 

2019-05-06 

* 

A vslagsbelopp 

Beslutsfattare 

3 147,00 
Camilla Moritz 

3 147,00 
Camilla Moritz 

Linda Hedman 

950,00 
Linda Hedman 

Taina Virmalainen 

Magnus Andersson 

Rose-Marie Paulsson 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Ulrik Saurell 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum Sida 4 / 7 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-04-15 

2019-04-17 

2019-04-17 

2019-04-18 

2019-04-18 

2019-04-18 

2019-04-18 

2019-04-18 

2019-04-18 

Urvalsparametrar: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

BoU Beslut enl 11 kap §§ 1,2 SoL inleda utredning 

FR Utredn ang vårdnad/umgänge/boende FB 6:19 avges 

FR Utredn ang vårdnad/umgänge/boende FB 6:19 avges 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

Bo U L VU Särskilda kostnader 

BoU L VU Särskilda kostnader 

Gem Kostnader i samband med insats bifall 

Organisation· 

Undemjvåer 

Handläggare: 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 Beslutsfattare· 

~ 

Beslut 

Personnummer: 

2019-05-06 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Ivona Widen 

Antonija Andersson 

Antonija Andersson 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

47 275,00 

47 275,00 

72 850,00 

82 309,00 

130 045,00 

103 545,00 

Sida 517 



Beslutsdatum 

Avser 

2019-04-18 

2019-04-18 

2019-04-18 

2019-04-23 

2019-04-23 

2019-04-23 

2019-04-25 

2019-04-26 

2019-04-26 

Urvalsparametrar: 

BoU L VU Särskilda kosinader 

Gem Kosinader i sam.band med insats bifall 

BoU Extern Öppenvårds kosinad bifall 

Gem Kosinader i sam.band med insats bifall 

Gem Kosinader i sam.band med insats bifall 

Gem Kosinader i sam.band med insats bifall 

BoU Intern Öppenvård pifall 

Gem Kosinader i sam.band med insats bifall 

BoU Utredning förlängs enl 11 kap 2 § 

Organisation: 

Undemivåer 

Handläggare· . 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Qrn.k 

Beslut: 

Personnummer: .. 

2019-05-06 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Camilla Moritz 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

PiaÅstrand 

Linda Hedm.an 

Linda Hedm.an 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

148 800,00 

136 400,00 

52 290,00 

899,00 

3 600,00 

55 800,00 

97 350,00 
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Beslutsdatum 

Avser 

2019-04-30 

Urvalsparametrar: 

BoU L VU Särskilda kosinader 

~ 

Organisation

Underniväer 

Handläggare: 

20190401 

Barnenheten 

- 20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 

Beslutsfattare· 

Orsak: 

Beslut· 

Personnummer 

2019-05-06 

* 

Orsak 

Beslutsfattare 

J osephine Tegner 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

4 473,00 
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Beslutsdatum 

2019-04-01 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

2019-04-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-04-01 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-04-01 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-04-01 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-04-01 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-01 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 §förskott på förmån 

Urvalsparametrar: 20190401 - 20190430 
Organisation- Vuxenenheten 
Undernivåer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anita Marijic 

Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Magnus Andersson 

Maria I varsson 

Maria Ivarsson 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Maria I varsson 

Urvalsdatum ~ Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

521,00 

600,00 

9 983,00 

Sida 1I12 



Besluts datum 

2019-04-02 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-04-02 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-04-02 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-04-02 Vux Institutionsplac 4 kap 1 § bifall 

2019-04-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-03 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-04-03 Vux Yttrande 

2019-04-03 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-04-03 Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

U rva lspa rarnetra r: 20190401 - 20190430 
Organisation· Vuxenenheten 
Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Beslutsfattare 

Arbetar heltid - Väntar på inkorr 
Alexandra Borbelj 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

Anita Marijic 

Urvalsdaturn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 712,00 

2 400,00 

1 334,00 

Sida 2I12 



Beslutsdatum 

2019-04-03 Vux Missb öppenvårdsinsats förlängs 

2019-04-03 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-03 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-04-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-04 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-04-04 Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

2019-04-04 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-05 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-08 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190401 - 20190430 

Organisation· Vuxenenheten 

Undernivåer: 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Anita Marijic 

Maria Ivarsson 

Arbetar heltid - Väntar på inkorr 
Maria Ivarsson 

Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Magnus Andersson 

Maria Ivarsson 

Alexandra Borbelj 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 579,00 

821,00 

2 985,00 

Sida 3 I 12 



Beslutsdatum 

2019-04-09 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-04-09 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-04-09 Ek bistånd beslut inleda utredning 

2019-04-09 Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

2019-04-09 Ek Justering av förskott på förmån 

2019-04-10 Ek bistånd 4 kap 2 § avslag 

2019-04-10 Ek Inleda försörjningsinsats 

2019-04-11 Ek fly bistånd 4 kap 2 § bifall 

2019-04-11 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190401 20190430 
OrganjsatioD' Vuxenenheten 

Undemiväer 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Ann-Britt Nilsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Qendresa Ibishi 

Josephine Tegner 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephine Tegner 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

400,00 

9 578,00 

564,00 

300,00 

Sida 4 / 12 



Beslutsdatum 

2019-04-11 Ek F örvaltningsrätten avslår överklagandet 

2019-04-12 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-04-15 Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

2019-04-15 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-15 Ek Dödsboanmälan inges 

2019-04-15 Ek fly bistånd beslut inleda utredning 

2019-04-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-04-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

2019-04-15 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Uryalspa ram etra r: 20190401 - 20190430 
Organisation: Vuxenenheten 

Undemiväer: 

Handläggare: 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Alexandra Borbelj 

Alexandra Borbelj 

Cecilia Svensson 

Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

4 820,00 

3 260,00 

4 151,00 

500,00 

500,00 

200,00 

Sida 5/12 



Beslutsdatum 

2019-04-15 

2019-04-15 

2019-04-15 

2019-04-16 

2019-04-16 

2019-04-16 

2019-04-16 

2019-04-17 

2019-04-17 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Vux Beslut inleda utredning enl 11 kap 1 § 

Organisation-

Undernivåer 

Handläggare· 

20190401 - 20190430 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare: 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Ingår ej i skälig levandsnivå 
Alexandra Borbelj 

Sjuk- el aktivitetsersättning-otill 
Alexandra Borbelj 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Arbetshinder, sociala skäl 
Madelene Colliander 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Linda Tillman Åkerhjelm 

Urvalsdattun = Beslutsdatum 

Avslags belopp 

200,00 

2 134,00 

5 564,00 

4 183,00 

4 183,00 

2 825,00 

Sida 6 / 12 



Beslutsdatum 

2019-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-04-18 Ek fly 4 kap 1 § & 9 kap 2 § förskott på fönnån 

2019-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-04-18 Vux Utredningskostnad mm 

2019-04-18 Vux Kostnader i utredning 

2019-04-18 Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

2019-04-18 Vux Missb Familjehemsplac SoL vårdkostnad 

2019-04-18 Vux Skyddat boende särskilda kostnader bifall 

2019-04-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Urvalsparametrar: 20190401 - 20190430 

Organisation: Vuxenenheten 
Undernivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare: 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjukskriven med läkarintyg-inge 
Anna Berg 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Linda Hedman 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

13 026,00 

11447,00 

10 278,00 

410,00 

15 155,00 

80 600,00 

102 244,00 

Sida 7 I 12 



Beslutsdatum 

2019-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-18 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-18 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-04-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

2019-04-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-04-23 Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

2019-04-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-23 Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

2019-04-23 Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Urvalsparametrar; 20190401 

Organisation: Vuxenenheten 
Undemivåer· 

Handläggare· 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

- 20190430 Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Maria Ivarsson 

Alexandra Borbelj 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

5 941,00 

1 649,52 

9 559,00 

6 023,00 

Sida 8 I 12 



Beslutsdatum 

2019-04-23 

2019-04-23 

2019-04-24 

2019-04-24 

2019-04-24 

2019-04-24 

2019-04-24 

2019-04-24 

2019-04-25 

Urvalsparametrar: 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Vux Utredn enl 11 kap 1 § avslutas utan åtgärd 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Vux Intern öppenvård bifall 

Ornanjsation· 

Underniväer 

Handläggare: 

20190401 

Vuxenenheten 

20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Bidrar ej till sin försörjning 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Annelie Zerman 

Anita Marijic 

Urvalsdatum = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

2 421,00 

7 243,00 

Sida 9 / 12 



Beslutsdatum 

2019-04-25 

2019-04-25 

2019-04-25 

2019-04-25 

2019-04-25 

2019-04-25 

2019-04-25 

2019-04-26 

2019-04-26 

Urvalsparametrar: 

Vux Beslut om behandling i egen öppenvård 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek bistånd 4 kap 1 §, 9 kap 2 § förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 §avslag 

Vux Beslut inleda utredning L VM 7 § 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation: 

Undernivåer· 

Handläggare· 

20190401 

Vuxenenheten 

- 20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer· * 

Beslutsfattare 

Anita Marijic 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Sjuk- el aktivitetsersättning-vän1 
Annelie Zerman 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Josephine Tegner 

Annelie Zerman 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatmn = Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

10 950,00 

3 899,00 

10 007,00 

Sida 10 I 12 



Beslutsdatum 

2019-04-26 

2019-04-29 

2019-04-29 

2019-04-29 

2019-04-29 

2019-04-29 

2019-04-29 

2019-04-29 

2019-04-29 

Urva !spara metrar: 

Vux Missb Inst.plac särskild kostn 4 kap 1 § bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek bistånd beslut inleda utredning 

Ek Inleda försörjningsinsats 

Ek bistånd 4 kap 2 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § Bifall 

Ek Justering av förskott på förmån 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Organisation· 

Undernivåer: 

Handläggare: 

20190401 - 20190430 

Vuxenenheten 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer: * 

Orsak 

Beslutsfattare 

Josephine Tegner 

Alexandra Borbelj 

Ann-Britt Nilsson 

Ann-Britt Nilsson 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Arbetslös - Otillräcklig ersättnin 
Anna Berg 

Inbetalning från annan myndigh1 
Josephin Brecht 

Maria I varsson 

Uryalsdatum = Beslutsdatum 

Avslagsbelopp 

15 155,00 

1 200,00 

1 482,00 

700,00 

9 579,00 

Sida 11/ 12 



Beslutsdatum 

2019-04-29 

2019-04-30 

2019-04-30 

Urvalsparametrar: 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 § avslag 

Ek fly Bistånd 4 kap 1 §Bifall 

Ek Bistånd 4 kap 1 § avslag 

OrganisatioP' 

Undernivåer: 

Handläggare· 

20190401 

Vuxenenheten 

20190430 

Delegeringslista 

Utskrifts datum: 2019-05-06 

Beslutsfattare· 

Personnummer * 

Beslutsfattare 

Behovet bedöms vara tillgodose 
Maria Ivarsson 

Arbetslös - Väntar på ersättning 
Madelene Colliander 

Maria Ivarsson 

Urvalsdatum - Beslutsdatum 

A vslagsbelopp 

9 948,00 

Sida 12 I 12 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Teknik & service 

Delegationsbeslut BÅSTADS KOMM UN 
Kommunstyrelsen 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

T006 2019-03-11 

T006 2019-03-27 

T006 2019-03-27 

T006 2019-03-27 

T006 2019-04-11 

T006 2019-04-11 

T006 2019-04-08 

Underskrift 
Datum 

2019-05-13 
Namnförtydligande 

AlexanderJohanzon 

16/2019 

16/2019 

16/2019 

16/2019 

16/2019 

16/2019 

BK10-2019 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft bredeband för 
grävning i Tunbyvägen, Södra 
vägen, Storgatan i Torekov. 

BK12-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft bredeband för 
grävning i Hanneborgsvägen i 
Torekov. 

SHK1-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till Weum 
Gas AB/Peab anl. för grävning 
i Ängsvägen och 
Ängelholmsvägen i Båstad 

BK11-2019 godkänd Alexander Johanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft bredeband för 
grävning i Trädgårdsv., 
Ranviksv. 

BK13-2019 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd till 
Bjärekraft - förlängning av el 
och fiberledningar 
Kastanjealle - Pomonaalle 

NSVA-2 godkänd AlexanderJohanzon 
Grävningstillstånd til I NSVA -
Schaktning för nyläggning av 
spilvattenledning i Lyavägen 
samt ledn. i Vretvägen. 

Trafikanordningsplan Peab godkänd Alexander Johanzon 
Anläggning AB (Vångav., 
Malenv.-Sjöv.)och Peab Asfalt 
Båstads kommun. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunledningskontoret 

Delegationsbeslut 
BÅSTADS KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2~ -05- 27 J onK ... Q..Q.//Q.!::.. 
-:l,,;. f?.{.0.. .::: .. q. fJ.O. ... 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2019-02-07 Anställning. Enhetsassistent. 181109 Enhetschef Annika 
49A3. Muller-Hansen 

P003 2019-02-08 Anställning. Enhetsassistent. 181109 Enhetschef Annika 
49A4. Muller-Hansen 

P003 2019-02-09 Anställning. Enhetsassistent. 181109 Enhetschef Annika 
49AS. Muller-Hansen 

Underskrift 
Datum Underskrift 

/90000 
Namnförtydligande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Ko mm unl ed ni ngskon toret 

BÅSTADS l<OMMUt\l 
Kommunstyre lsen Delegationsbeslut 

Beslut fattade enligt delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska.4 190322 Enhetschef Maria 
Al. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A2. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A3. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A4. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Vårdbiträde. 4 A 190402 Enhetschef Maria 
5. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A6. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
Al. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning .. Vårdbiträde. 4 A 190308 Enhetschef Maria 
8. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A9. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
AlO. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
All. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A12. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A 13. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A14. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A 15. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A16. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A 17. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A18. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska.4 190308 Enhetschef Maria 
A19. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Vårdbiträde. 4 A 190308 Enhetschef Maria 
20. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A21. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A22. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A23. Andersson 



P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A24. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A25. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190322 Enhetschef Maria 
A26. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Vårdbiträde. 4 A 190322 Enhetschef Maria 
27. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A28. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A29. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A30. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A31. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A32. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A33. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A34. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Vårdbiträde. 4 A 190307 Enhetschef Maria 
35. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190308 Enhetschef Maria 
A36. Andersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 4 190307 Enhetschef Maria 
A37. Andersson 

P003 2019-01-14 Anställning. Förskollärare. 19 180517 Förskolechef 
A 1. Elisabeth Enoksson 

P003 2019-01-14 Anställning. Förskollärare. 19 180910 Förskolechef 
A2. Elisabeth Enoksson 

P003 2019-05-27 Anställning. Undersköterska. 190410 Enhetschef Anne 
22A1. Hallenborg 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190305 Enhetschef Karin 
28A1. Holmgren 

P003 2019-03-04 Anställning. Undersköterska. 190314 Enhetschef Karin 
28A2. Holmgren 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 190401 Enhetschef Robert 
48A1. Melkersson 

P003 2019-04-01 Anställning. Vårdbiträde. 51 A 190401 Enhetschef Karin 
1. Nelson 

P003 2019-04-01 Anställning. Undersköterska. 190401 Enhetschef Karin 
51A2. Nelson 

P003 2019-02-25 Anställning. Stödassistent 190402 Enhetschef Ewa-
boende. 57 A 1. Marie Persson 

P003 2019-02-25 Anställning. Stödassistent 190322 Enhetschef Ewa-
boende. 57 A 2. Marie Persson 

P002 2019-04-29 Anställning. Undersköterska. 190411 Enhetschef Sanna 
79A1. West 

P002 2019-04-01 Anställning. Vårdbiträde. 79 A 190408 Enhetschef Sanna 
2. West 

Underskrift 
Datum Underskrift 

ICJ04L7 
Namnförtydligande 

rJrJCi ~i.L-1 
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